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Свит Јагодник, после неколкудневно опивање и скитање по смрд-
ли ви дувла, облечен и како покосен се струполи во креветот во 
сво јот мал стан во центарот на градот. Треперливите и како теле-
визиски снег матните слики на боемското скитање му се разлеваа 
во полусонот како растер додека го облеваше студена и мрсна пот 
која овој пат не му ја бришеше некоја градска курва, обожавателка 
на уметници кои често се појавуваат во највидните медиуми иако 
им смрдат нозете. Свит Јагодник беше развратник, внесуваше не-
мир во малограѓанските души, зашто К. нема аристократија, и кај 
него со најголем ќеф се прибираа девојки и жени со криза во пар-
тнерските односи. Тие посветено му го дудлаа, а Свит не знае ше 
што со тоа, не знаеше ништо, иако ја презираше плитката памет 
па во осаменоста често чувствуваше дека ќе пукне. Свит имаше 
објавено повеќе збирки песни, во Л. го познаваа многу луѓе, но 
тие главно го земаа со резерва, понекогаш само рамнодуш но од-
мавнуваа со рака. Кур го болеше за сè, насетуваше дека со таквото 
пијанење и угодниот хедонизам наскоро ќе пропадне или дури и 
ќе умре; во последно време главно ја навредуваше и ја понижу-
ваше околината, но тоа во негово друштво не беше тешко, зашто 
луѓето се плашат од малиганска луцидност и дементни испади. 
Знаеја дека колку повеќе пие, сè повеќе ја извлекува змијата од 
џебот, дека е поврзан со бандата од физичкиот и менталниот свет 
и дека знае кој кому му направил нешто зад грб. А него кур го 
болеше, пиеше веќе месец дена, година, можеби десет или веро-
јатно дури петнаесет, кур го болеше, и кога исчезна снегот и сè 
што половично се прикрадува на сон, се замота во ќебето кое во 
станот му го остави на пиењето посветениот инспициент на теа-
тарот Сарденко пред да се отсели во топлите краишта, и конечно 
цврсто заспа. Потона во сон за минатото.
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1. 

Налокан влезе во барот, ги крена веѓите и шармантно, како што 
само тој знаеше, ги поздрави луѓето кои пијани, нашмркани или 
напушени се клацкаа на шанкот мудрувајќи за своите подвизи. 
Дента беше негов ден, пред пет минути Ирена го исфрли од ста-
нот кога панично влета нејзиното типче, „какво е ова срање“. Ги 
навлече панталоните и кондурите без чорапи, беше збунет и по-
дивен, мислеше на нејзе и на него, може сега тој се бања во не-
говата сперма, тој, типот. А он со таа жена веќе беше сплеткан, се 
дупеа два-три месеци, а типот пиздеше и кокодакаше. Типот на 
Ирена беше неработник, мунгос и ебиветар, божем убаво воспи-
тан малограѓанин, од фамилија на еден доктор, наивец и пизда, 
ништо беше тој. Свит му ја дупеше женската и тој не можеше да 
го преболи фактот дека баш Свит. Ирена беше збунета и исто така 
мрзелива прасица, однадвор оставаше впечаток на добронамер-
ност, а во сржта беше шмизла и кокона. Нарача дупло виски и 
поч на на луѓето да им кажува што му се случило. Тоа секогаш му 
се случува само нему, да го затекнат типовите баш кога ќе го ста-
ви внатре. Најзаинтересирано го слушаше Анеј, долгогодишен 
пријател и драматичар, со кого правеше неспоредливи срања, 
беа двоец со мртов кормилар, пиеја и се тепаа, особено Анеј, кој 
не ебеше никого и од секој намерник бараше илјадарка за такси. 
Анеј сметаше дека тој тип треба да се линчува или по мадињата 
да се швркне со камшик или барем да му се истисне очето, а Ире-
на ќе ја насади и тој, се понуди. Анеј беше специјалист за бизар-
ности. Ги прцаше најгрдите жени во градот, за него се зборува-
ше дека може да сврши само од одвратност. Сега дупеше една 
педесетгодишна аматерска глумица на која обрачите сало ѝ се 
спу штаа речиси до колениците а сигурно преку пичката, додека 
повеќедневната пот собрана меѓу обрачите сало мирисаше уште 
од неколку метри. Одеше по него како верна кучка. Анеј тук-таму 
ја поебуваше зад некој ќош, стоечки и одзади, а таа му даваше 
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барем илјадарка, а понекогаш и две. Анеј беше пијан како и секој 
ден, а во џебот имаше уште грам кокаин, и му предложи на Свит 
да ги одебе Ирена и педерчето, таа мивка и онаа курва.
 „Па тие двајца не се ништо во твојот живот. И баш, кои се 
тие двајца, бизар и педерлук, ништо релевантно во ова опште-
ство, маргина non plus ultra“, се насмеа Анеј фаќајќи се за задниот 
џеб во кој почиваше грамот бело. На Свит, кој беше итрец кога 
не беше крш, му предложи да одат кај Матеј, нивниот уредник и 
пријател, особено Свитов, зашто тој и Матеј некое време живееја 
во ком шии. А следниот ден да одат на една меѓународна книжев-
на средба, дека во С. има цел куп бордели и дека Матеј наводно 
веќе цело попладне од нетрпение ги трие рацете.
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2.

Свит и Матеј еден за друг велеа дека се нежни луѓе, иако во нив-
ното дружење постојано се редеа навреди на туѓа сметка. И во 
тоа предничеше Свит. Веќе во колата на пат кон С. ги етикетира-
ше писателите како свињи кои се продаваат за грст пезоси, дека 
тоа воопшто не се луѓе, дека полоши се само филмаџиите или 
некои стручни идиоти, на пример архитектите. Свит на своите 
непријатели или на луѓето кои му одеа на нерви секогаш им се од-
маздуваше така што им ги дупеше жените. Шармантен и нашмин-
кан колку што може, со леснотија заведуваше жени. Матеј во тоа 
го поттикнуваше и го наговараше на нешта кои заслужуваа општо 
гадење. Се насладуваше над свинштините, а и самиот често ги 
почнуваше и, како и Свит, гадостите главно ги одрекуваше. Шофе-
рот на Матеевиот чичко приватник, кој Свит, Анеј и Матеј ги воз-
еше кон С., беше типичен пример на параноичен службеник од Л.; 
кај чичкото на Матеј работеше за надница, дома имаше три деца, 
и пиеше, ама не се коксаше зашто мислеше дека во Л. робата е 
премногу мешана, и таа му беше единствената мудра во негова-
та празна реторика. Мунгосот Јоже целото возење до С. слушаше 
навреди дека е обичен лакеј и паж, трчкало и малоумник. Свит и 
Анеј цело време го наговараа на шмркање, ама Јошко одбиваше. 
Би пиел пиво. Во С. баш гадно го одебаа, а Матеј му се закани дека 
ќе му среди отказ ако не дојде по нив точно во дванаесет. Анеј сам 
се одвлечка во блискиот бар, велејќи дека ни од далеку не сака 
да ја види меѓународната книжевна екипа. Матеј му тури в рака 
масна дневница за почеток. Дека ќе ги чека вечерта во курвар-
лакот кај границата, додаде Анеј и отиде да го дополнува своето 
доживување на мозаикот од ендемични бизарности.
 Матеј во предворјето на хотелот се измеша меѓу писателите 
и новинарите, дрдореше и плетеше мрежа, што и онака го праве-
ше цело време. Во меѓувреме и пиеше, насладувајќи се како лес-
но ги дрибла. Беше исклучително начитан и итар, а длабоко во 
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себе пијаница и фашист, иако непрестајно истакнуваше, најмногу 
на пијано, дека е добар човек. Свит седна на некој диван и почна 
да ги проучува собраните нарциси.
 Од неговата десна страна стоеја двајца телетабиси, издавачи 
и измамници на ситно. Печатеа книги за матуранти и како жаби 
се дуеја пред наивните, а всушност беа до гуша во долгови, со 
финти од типот утре, утре ќе средиме, и на блеф и сè подмачкано 
како по лој со коцкарска илузија за плаќање или некаков хонорар. 
Крај нив стоеше хипохондричниот поет, со потекло од рударски 
крај, месија и сплеткар, кој имаше обичај пред доделувањето на 
државните награди да ги кани членовите на жиријата и комисии-
те на ручеци. Можеби некој некогаш и го натегнал, којзнае, меѓу 
кни жевниците педерастијата е секојдневна појава, но и тоа не ќе 
беше нешто посебно доколку славениот поет не беше таква гр-
до  тија. Покрај него беше вистинскиот педерски активист, некаков 
основач на државна иницијатива за хомоеротика и нејзина општа 
инаугурација. Со пискав глас нешто крештеше, па Свит навидум 
без повод почна громко да се смее, особено кога на вратата ја 
здогледа поетесата која минатата седмица ја насади во клозетот 
на една крчма во Л. Му се гадеше, со триесет години беше целата 
влакнеста, дури и малку по стомакот, а влакната ѝ се спојуваа со 
виснатите гради. Непрестајно му зборуваше дека е од бога пра-
тен, дека знае, дека насетува и дека само тој може да артикулира. 
Дека е сопственик на сите зборови. Свит, како цврст емпиричар, 
секогаш попиздуваше кога некој ќе му припишеше божјо посла-
ние и слични абракадабри. 
 Сите сто, двесте луѓе собрани во стадо, зборуваа за две ра-
боти: за книги и за пари. За тие работи никогаш не зборуваа со 
хумор туку во непрекината лавина кукање и потиштеност, со ки-
сели и подлизурковски насмевки, а секој на дното од свои те сиви 
ќелии за себе мислеше дека е генијален или барем пре зрен, 
дека неговото дело допрва ќе се открие, ако не порано, а тогаш 
после смртта, во вечноста. Шефот на фестивалот беше пре стра-
шен, опортунистички, често пати навистина запуштен, очи гледно 
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прекрстен вечен квазибунтовник, со девијантно низок раст, чове-
че кое постојано зборува, меле и џвака а кажува малку, најчесто 
ништо. Како и сите други, сакаше да биде самосвоен и оригина-
лен, по малку алтер, но во фундусот беше само паразитска пизда 
и службеник, пресметливец за бакшиш кој секоја година органи-
зираше фестивал на главно потпросечни европски писатели. Свит 
повеќе пати во месецот во една вечер испи, ишмрка и даде за 
курви и љубовници сè што имаше, со верба дека не ѝ припаѓа на 
сортата амбициозни и деловни литерати кои на секој начин са каат 
да ја излижат бесмртноста.
 За вечноста му беше сеедно, кур го болеше за фондовите 
кои ти овозможуваат умирање на рати во домот за умирање, го 
болеше за сè и не баш за сè; сè, имено, фрли на картата на хе-
донизмот, па и во случај да се вљуби, зашто знаеше дека тогаш 
потполно му се прекинува комуникацијата со реалиите. Гледа-
ше уште малку во шефот на фестивалот, сладникаво му кимна со 
главата, а на овој не му светна дека тоа е чиста иронија па му ја 
возврати насмевката, труп трупосан. Покрај шефот на фестивалот 
стоеше шефот на друштвото на писателите, чуден модел, некаков 
езотерик и мислител, параноик и господин самиот за себе. За него 
не се знаеше многу. Среде тоа размислување, на Свит во очи му 
падна девојката која го држеше за раце. Стана, малку се заниша, 
ја поправи својата и онака со брилијантин зацврстена фризура и 
пријде. Ѝ се претстави, ни најмалку не обѕрнувајќи се на нејзината 
придружба. 
 „Свит Јагодник“, љубезно издивна погледнувајќи ја директно 
в очи со сиот својот пијан ламтеж и нежност во ист миг.
 „Јулчи Пахерник, ах, па јас тебе те познавам. Те гледам поне-
когаш во Л. во црно одело со црвена марама. Многу ми се допаѓа 
што таков одиш наоколу, а и твоите љубовни песни. Драго ми е.“
 „Остај го ти тоа, нели би било подобро малку да прошетаме 
и да кажеме некој помалку оптоварен и поопуштен збор од овие 
длабоки дебати“, итро рече Свит протегнувајќи се како и што му 
приличи некому кој е полн самољубие. 
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 „А зошто да не“, го изненади, дури и него кој беше навикнат 
на секакви изненадувања. 
 Свит му намигна на Матеј, кој знаеше дека, ако не денеска 
тогаш утре или задутре, во секој случај ќе ја добие во кревет. Ако 
некоја жена одеше да прошета со Свит, ја добиваше. Секогаш ги 
добиваше, само да ги затечеше на само, а во најлош случај му 
го обработуваа со фелациска постапка. Отидоа на прошетка, из-
ме нија неколку пристојни фрази и Свит веќе почна од неа да из-
влекува интимности. Му го кажа она кое Свит најмногу го ин те-
ресираше, пикантерии за претседателот, дека му е кус, дека вед-
наш свршува, дека е скржав, дека во чевлите носи влошки за да 
делува поголем, дека е болен за слава и дека во себе е мал ку пе-
дераст. Свит ја смируваше и ја викна во својата соба. Му ве руваше 
зашто беше позната медиумска личност, и иако беше негативно 
славен поради хедонизмот, неговото наметнување во медиумите 
надвладеа.
 Во собата се претвори во злобно чудовиште. Во бањата се из-
моча во лавабото и врз огледалцето нареди дебела црта кока. Му 
остана уште толку рационалност да биде свесен дека најверојатно 
на некој начин е ист или барем сличен со оние долу.
 Тоа потполно го раздразни. Вратичката од фрижидерот ја 
отвори со удар на ногата и ја скрши, а потоа неколку пати вехе-
ментно отпи од шишето виски. Јулчи седеше на работ од креве-
тот и гледаше отапено како овца и верно молбено како кучка. Во 
нејзината малограѓанска глава, тврда како гранит, во која сето 
знаење беше само научено и во која немаше ништо елементарно 
и луцидно, најверојатно гореше и клокотеше нешто на тема дека 
Свит е генијален или е голем боем. Свит во едната рака го држеше 
шишето виски, со другата го отвори шлицот. Женичката млитавиот 
и засирен кур одвратно блудно го напика в уста, божем првпат 
гледа стап. Му се згади во првиот миг, пичката како и кај повеќето 
интелектуалки ѝ беше влакнеста и немаше видено депилатор, а 
гаќите како најголемо селанско срце, какви што имаше Свитовата 
преку сто години стара прабаба, поради постојаното воспаление 
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на меурот навлечени горе речиси до крушовидните цицки. Лајна, 
пораз на целата линија, аскеза на естетиката и добриот вкус. Ја 
поеба како зајак, мисионерски се стресе неколку пати и се струпо-
ли од нејзе. По ејакулатот му се згади до таа мерка што во својата 
омаена психопатија речиси ѝ плукна в лице, но со последни сили 
се совлада. Откако виде дека во неговите очи повеќе не сјае ни 
трошка нежност, таа се измолкна од собата. Свит уште неколку 
пати го натегна шишето, поврати на тепихот, се избриша со заве-
сата и заспа насладувајќи се со мислите за градинарското џуџе, 
претседателот, кому му ја џапна женската лесно и пред нос.
 Во дремката пред очи му се прикажа постмодернистичкиот 
уредник од Л., сплеткар, средноевропски литерарен службеник, 
филистер и трговец, подлец и колебливец, со гуша како на пе тел, 
тип кому човек најпрво во подбрадокот би му истурил скор пии, 
со подла болест од која беше способен секого да издаде за еден 
курчев превод на странски јазик. Го сретнуваше на разни приред-
би и книжевни фестивали, насекаде ја пикаше својата муц ка, не, 
ни тој не го сакаше Свит, веројатно дури и го презираше знаејќи 
дека Свит на терен и по бифеата непрестајно му ја еба ва мајката. 
Пишуваше некаква шаблонизирана проза во која нема ше ни лу-
дило ни болка, ни љубов ни меланхолија, имаше само и единстве-
но шупливи зборови. Сè како од кутиче, а во кути чето ништо. Во 
сништата му се прикраде кадар дека главата му ја притиска преса 
која ја врти Свитовата рака а од расипаната тиква само што не му 
искокнале очите, кога го разбуди Матеј и го одвлечка во курвар-
лакот, во С. Во куќичката на љубовта, или подобро речено дувлото 
во кое се нуркаа батки во работни комби не зони и фрлаа погледи 
на Украинките, зашто повеќе отколку за пиво и зјапање тие работ-
ници, кои го брцнале неколку пати во животот, и немаа.
 Анеј спиеше во ќошот, со главата на маса, од устата му се 
це деше лига. Крај него дремеше еден закоравен преведувач на 
српски, кој постојано патуваше по опскурни држави и извлеку-
ваше стипендии, а патем без престан густо плетеше и пиздеше, не 
престанувајќи да зборува за романтичарската поезија, така што 
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човек од него не можеше да се откачи. Скотови, куплерај, сини ра-
ботнички комбинезони, ’рчење и лига, густ исцедок лига, брзин-
ско дупење со женската на градинарското џуџе и претсе дател, 
куп упикувачки кимања, кукање, грст ситнеж во игра, мен тален 
архипелаг лајна, книжевни средби во С. Свит и Матеј нарачаа так-
сист, кој во возењето сешто мораше од нив да проголта а Свит за 
десерт цело време го буцкаше и го штипеше за колкот, продавајќи 
му финта дека е менаџер на Заха и дали тој како минорен таксист 
е воопшто свесен кого вози и дека заработил доволно пари што 
сега може да го ебе у глава до Л. Матеј на задното седиште лежер-
но го среди Јожек, дека утре го чека книшката и никако да не оди 
во С., во писоарот на мислењето и реториката. Јас, Матеј Јамник, 
живеам по себе, а ти, Јоужек, живеј го својот живот по себе – беа 
последните зборови во телефонот, кога страсно и во кус дијалог 
со чичка си приватник му ја збриша работата, а потоа громко се 
насмеа, соголен до чисто уживање во деструкцијата.
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3. 

Л. е мал град со приближно триста илјади жители, ако ги вклучи-
ме раштрканите градби кои по малку тонат во блато во кои жи ве ат 
главно доселеници кои се палат на неделно грмење на родњаци 
и полирање на повеќе или помалку распаднати аута. Кој барем 
пет, десет или дури и петнаесет години интензивно се акал низ 
кутичето од град и се будел во разни станови, а пред сè лумпувал, 
ги познава сите, од последниот пиздек и дилер па до претседа-
телот К. и повеќето министри, а и да не зборуваме за редовните 
чашкаџии. Л. е пчелино саќе, малку поголема селска гостилница, 
предградие на Виена или на Загреб. Свит Јагодник тоа добро го 
знаеше, но издржуваше, веројатно затоа што во Л. беше роден, 
тука имаше сојузници и сигурни пички за ебење кога и да му се 
дигнеше од трипер повеќе пати излечениот збрчкан кур, а и она-
ка само скиташе по белиот свет, така што понекогаш и не знаеше 
каде спаѓа и каде му се наоѓа креветот, кој всушност и го немаше. 
 Понекогаш цели попладниња висеше во некој бар, на при-
мер во Аљенде, сосем сам, луѓето доаѓаа и заминуваа, со секого 
ќе ис пие ше чашка-две, а понекогаш само кафенца. Се дружеше 
главно со новинари, од печатот и телевизијата, но и со писатели 
и сликари. Нивното фраерисување некако го поднесуваше само 
кога беше пијан; главно со својата недуховитост и недостатокот од 
трошка луцидност сите до еден го тераа во бес. Свит веќе беше и 
самиот по себе луд, но уште повеќе пиздеше кога беше пијан или 
нерасположен. Најмногу се дуваа телевизиските нови  на ри и во-
општо телевизиските фаци, а тие воедно беа и со нај куса памет. 
Особено во малоумноста предничеа спортските ко ментатори; 
воопшто, тие од телевизијата рано умираа, најчесто имаа рак на 
грлото, градите или на простатата. Секој ебиветар кој коменти-
раше натпревари на некој селски лигашки фудбалски натпревар 
од К. лигата и еднаш или двапати се појавил пред ка ме рите, мис-
леше дека е запишан во вечноста. Во барот висеа заед но цели 
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попладниња, се тапкаа по рамениците, а штом некој ќе спраш-
теше дома, од истите тие тапкачи можеше да се чуе дека е оби-
чен пијаница, закоравена багра, полтрон, дека секој може да му 
ја поебе жената, дека и онака цело време се бања во туѓа сперма, 
дека е дудлач, дека врска нема, дека неговата Ахилова петица е 
вечно виршлестото меко куре, дека неодамна на рекреација се 
видело дека има јајца како бик и сосем мало мочало, дека децата 
му се наркомани, дека е циција и дека е спремен да заколе за сит-
но, дека во животот не смислил ниту напи шал паметна реченица. 
Сите еден за друг тврдеа дека тој или таа е нула, сè негираа и плу-
каа, и тоа беше сржта на нивните односи, зачинети со идолатрија 
на неоригинални навреди. Свит ги гледаше од страна, молчеше 
и си го мислеше своето, понекогаш го обземаше бес па им се де-
реше на сите; во основа мислеше дека сите заедно се легло на 
црви во гнојот на Л. Жените кои се влечкаа по баровите, преполни 
мали уметници, писари, молери и новинарчиња, со носови про-
ткаени со црвени жилички, беа лесни фуфи кои весело се фукаа со 
фоторепортерите и фотографите од жолтиот печат, скришум сме-
таа на фотки во жолтиот печат кој во К. е најчитан; тоа е трупање 
во себе за вечност non plus ultra, тоа вреди повеќе од едно или 
две фукања во посраниот исповратен клозет, па и ако морам да 
ја пикнам главата во изблуената школка, ќе издржам некако, да, 
само да има фотки, да има, слава, ќе ме по знаат на пазар, о да, 
ајде мали, плесни ме, сврши веќе и фоткај, фуки фуки фуки фуки 
фотки.
 Понекогаш Свит таква жена со господски профил ќе од-
влечка ше дома, ако му се сакаше ја натегнуваше, најрадо у шупак, 
проверуваше дали свињата има гомна меѓу акнестите газови, а 
потоа ја навредуваше, што не беше тешко, зашто нивната интели-
ген ција беше килава а образованоста нула. Најрадо ги влечеше 
за муфот, понекогаш им ги извлекуваше тампоните од пичките 
па ги цедеше над нивните усти, го болеше кур за сè, и онака му 
беше сеедно дали ќе ја види последен пат, им кажуваше дека ќе 
им среди за фотка, да, фотка, или дури дека би била соодветна за 
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како гостинка во некоја ТВ програма на комерцијална телевизија 
да каже нешто за модата и да истресе нешто за убави нешта. Ги 
понижуваше така што со уживање среде студените и бели ноќи 
ги исфрлуваше од станот, повеќе пати и ги плукаше, ги поливаше 
со црно вино или на вратата ги клоцаше в газ. Му простуваа, нему 
беше тешко да му се замери, беше поттикнувач на медиумското 
препукување и злопамтило, да, таа доблест и одмаздата по секоја 
цена, и тоа беа Свитовите лични квалитети. Маријана, запуштена 
прасица со некои триесетина, ја ебеа заедно тој и еден уредник на 
музичка емисија во клозетот во Минутка; додека уредникот Дани 
ја набиваше одзади, Свит со каубојските чизми ѝ ја пикаше глава-
та длабоко во школката приготвувајќи врз нејзиниот грб цртичка 
кокаин, а кога Дани свршуваше, повлече вода така што прасица-
та ре чиси се удави, па мораа да ја клоцаат за да се поврати, и 
на Свит му беше жал што неговите чизми немаат мамузи. Дани 
божем случајно со кондурата ја пукна во аркадата; крвта шибна 
низ смрдливиот клозет и мораше на шиење. Уште истата вечер се 
појави во Минутка, ја смируваа, Маријаничка наша, срце најдраго, 
љубов, убавице, ќе бидеш гостинка на различен медиумски асор-
ти ман, а можеме да ти средиме да бидеш дури и водителка, тоа е 
тоа, еби се, еби се, уште и славна ќе станеш. Од тие ветувања ни-
когаш немаше ништо, сè беше само насладување и низа од мат ни 
седмици, месеци и години. Курвите и прасиците желни за слава 
се менуваа со годините, само типовите остануваа исти, освен што 
некои умреа или се разболеа од неизлечлива болест. На Свит му 
беше сеедно дали некоја од тие курвичиња ги погодил или не, 
само да биде интересно, да има пиздарија и скандал. Се насла-
дуваше слушајќи нечие жалење, едвај се совладуваше да не ек-
сплодира во громогласна смеа; понекогаш тоа не му успеваше, то-
гаш се извинуваше дека се сетил на вицот од сабајлето. Кога ќе се 
најдеше во тесно, сè одрекуваше, секогаш одрекуваше кога беше 
фрка. Но, не ги одрекуваше работните стипендии кои му ги до-
дели друштвото на писателите, му ги додели самото градинарско 
џуџе на кое му ја изеба женската, да, и тие трошки му ги поттурнаа 
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и се чувствуваше како некој да му се посрал врз перницата, уште и 
во уста му се посрал и помочал, толку им се радуваше на тие пари. 
Во тоа Свит гледаше само разврат, со сите тие пари веднаш во бар 
и да се биде најголемиот циничен прасец. 
 Кога Свит доби стипендија за пишување песни, ја испија во 
една ноќ, беше премалку, затоа Матеј додаде половина од пари-
те од некоја провинцијална награда која му ја доделија старци, 
а тоа беа каде-каде повеќе пари зашто се базираа на заслуги. Се 
најдоа во Данон, подрумско збиралиште на најголемите психопа-
ти и за перверзна забава го повикаа дементниот и од алкохолизам 
и табле томанија повеќе пати лечениот новинар на најтиражниот 
неделен таблоид, пишуваше колумна под наслов Оган во тажни-
те очи, тој гледаше што гледаше иако во својата тапост ништо не 
сфаќаше. Најпрвин му тутнаа в раце тамбура, го качија на маса 
да пее и да вреска, му ставаа пари в уста, в гаќи, го соблекоа па 
сви тоци банкноти му пикаа во анусот. Франке, шеф на Данон, во 
ужас го затвори локалот, но и самиот беше малку удрен; стариот 
потполно го соблекоа, го влечеа за петелот, му удираа шлакани-
ци, а на крајот некој педераст од Градскиот театар го збичи врз 
клави рот, стариот грофташе и потоа се онесвести. Го оставија во 
ќошот, кому му се посака се помоча врз дементниот старец за да 
се отрезни; тогаш Анеј попизде и му се посра врз главата со сво-
ето ни когаш тврдо гомно кое му ја залепи косата подобро од кое 
било инстант лепило. Една блондинка со округло лице сето вре-
ме му додеваше на Свит, му беше преку кур од нејзе и иако ја 
уверуваше дека со поголемо задоволство би натегнал овца откол-
ку неа, не престануваше. Дејо, доктор по металургија, ја заклучи 
во ма га цинот, каде што ја оставија без да им биде гајле за минус 
петна есет те степени, темнината и криците. Пред зората Свит из-
еде и трип, се соблече и онака гол тргна по пазарот, продавачките 
ври скаа и, нормално, го собраа полицајци. Но, тоа брзо се реши, 
на ско ро пак се однесуваше како сиот свет да е негов, ги клоцаше 
и превртуваше кантите за ѓубре, скокаше пред пензионерите така 
што врискаа по улица и од страв мочаа в гаќи, трипот го шибаше 
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и го носеше, сè додека не заспа на фотелја во Аљенде, таму каде 
што почна да се пијани една седмица претходно.


