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По еден хо тел с ки пеш кир со из ве зе но ло го им дол жам на Ма ја, 
Ка  та ри на, Ја ков, Вин ко, на уш те еден Вин ко, на Кру но, Не вен, Ала, 
Емир, Ре на та и Да рио, на уш те еден Да рио, на Али да, Дуб рав ка, 
Зиг рид, Алек сан д ра, Ива на, Ѓур ѓа, Ма тас, Емир, Јас на, Ан д ро... и 
на си те дру ги, пос то ја ни или пов ре ме ни, гос ти на Хо тел Гранд.

Авторот

По еден хо тел с ки пеш кир со из ве зе но ки ри лич но ло го, ХГ, им дол-
жам на Алек сан дар Ко лов (за ох рид с ки от ди ја лект), на Ве ро ни ка 
Кос та ди но ва (за ка ва да реч ки от ди ја лект), на Вен ко Ан до нов с ки 
(за чи та ње то на пос лед на та вер зи ја од пре во дот), а на Ка ли на Бу-
нев с ка Иса ков с ка, цел еден сет, со раз лич ни ло га, ам б ле ми и оз на-
ки, за де тал но то до те ру ва ње на овој и на де се ти ци дру ги пре во ди.

Преведувачот
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I

CONDOLEEZO WROTE:
 Ед вај го пре поз нав. Тем но си ви от ка мен со кој му бе ше об ло-
же на фа са да та на при зем је то е шмир г лан и зас ле пу вач ки бел, а 
ос та то кот, си те че ти ри ка та, е обо ен во неш то чуд но, неш то по ме-
ѓу ро зо ва и окер, во не ко ја вал ка но свет ла бо ја ко ја во про лет но 
прет п лад не блес ка по сил но и од са мо то сон це. Си те про зор ци го-
ре се вра ме ни со бе ли ка ме ни гре ди и за сол на ти со зе ле ни ка па ци 
кои сја ат ка ко што са мо плас тич ни, лаж ни ка па ци пок рај мо ре мо-
жат да сја ат. Сè дре чи, баш ка ко да се сра ми од си во то, за тем не то 
ми на то. Сја ат, прет пос та ву вам, и мо и те очи. Но, тоа во нив е са мо 
од раз. Од раз на не пол ни те де вет ме се ци кои пот пол но ми го од-
ре ди ја жи во тот.
 И те ра са та е од но во поп ло че на и ог ра де на, а ис чу ка ни те ме-
тал ни ма си и сто ло ви за ме не ти се со лес ни пле те ни гар ни ту ри од 
бам бус и ра тан. Да го не ма ис ти от оној пре мал пар кинг и да ги не-
ма ис ти те шах ти на ис ти те мес та, да ги исе че ле два на е сет те пал ми 
и да ги ис кор не ле оле ан де ри те, да не е до лу ис та та онаа пла жа, 
да ја не ма по лук руж на та ст реа над вле зот во ка фе а на та и не он-
ски от, до ду ша нов, нат пис „Хо тел ГРАНД“ на неа, ве ро јат но ту ка 
би вле гол ка ко во се кој друг хо тел до се га.
 Со ба та 311, баш ка ко што и на се ту вав, по ве ќе ја не ма. Ни 312. 
На тре ти от кат де нес не ма ни е ден број пос ле 307, се гле да на ѕид-
на та по ли ца со клу че ви. Но ви те соп с т ве ни ци, за да ја до би јат че-
тв р та та ѕвез дич ка, пок рај се то ос та на то мо ра ле да ги ур нат и оние 
тен ки, топ ли, шуп ли ви прег ра ди со кои ко му нис ти те од ре чи си 
се ко ја со ба во ста ра та ав с т ро ун гар с ка град ба нап ра ви ле по две. 
Мал ку шти ци, шај ки и та пет, про би ваш вра та од ход ни кот и – ете 
ти нов смес ту вач ки ка па ци тет.
 – То гаш, би ло што на тре ти от кат – ед вај про це див. Од тоа ми 
бе ше нај м но гу страв до де ка до а ѓав, де ка ов де не ма да мо жам ни 
глас да ис тис нам од се бе.
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 Џа бе им се си те ѕвез дич ки, мо жат да има ат и 44, ама ко га таква 
де вој ка, та ка ма ла и газ лес та, ќе ста ват на ре цеп ци ја, то гаш им фа-
ли ба рем онаа ед на пар ти зан с ка шти ца во гла ва та. Во она време 
(„мо е“ вре ме?) жен с ка со та ков тен, та ка нис ка, со тол кав газ и 
со та ка из г ри зе ни нок ти не мо же ше да приј де ни на ки ло ме тар 
до „Гранд“... Ста ри от Мар тин, со стак ле но то око, со оној на би ен и 
на те чен нос и со си те ка пи ла ри на не го, бе ше се дум па ти по ве ќе 
сек си од неа.
 Не ма, ве ли, ниш то сло бод но на тре ти. Са ем, ве ли и слег ну ва 
со ра ме ни ци те, са ем на спорт и на у ти ка. Са мо две праз ни со би 
во це ли от хо тел, ед на на вто ри от и ед на на чет в р ти от кат. Се сеп-
нав ко га ми се при чи ни де ка це ла веч   ност сто јам вт рен чен во пре-
ши ро ки от бел раз дел сре де неј зи но то те ме. На вто ри, или на чет -
врти? Го ре или до лу? Одоз го ра или одоз до ла?
 – Дај те ми ја таа на вто ри – про пел те чив и од внат реш ни от џеб 
на ман ти лот ја из ва див под гот ве на та лич на кар та. Одоз го ра ми е 
без врска, а ако би дам одоз до ла ба рем ќе чу јам не чии че ко ри од 
го ре. Мо же би и чк ри пе ње на кре вет во два но ќе, мо же би не кое 
јач ка ње. Че ти ри на е сет го ди ни ста ро. Ду ри и ако ги ур на ле оние 
прег ра ди од шти ци и ивер ка, вис тин с ки те ѕи до ви, тврди и сто лет-
ни, си гур но чу ва ат уш те неш то од се то она. Мол чат, и са мо че ка ат 
не кој неш то да ги пра ша. А мо же би и не тре ба ниш то да се пра шу-
ва ат, мо же би са ми те ме пре поз на ва ат?

JULIO:
Со ри, мај с то ре, ама да не си го про ма шил бло гот? Дај про ве ри 
уш те ед наш ка. NHF, ама ми се чи ни ко од дрво си пад нал. Ина че, 
су пер ти е ни кот, а и ова ти е доб ро. Шо ти е тоа, не кој ро ман, но-
ве ла? Мал ку ме вле че на “Shining” од King.

CONDOLEEZO:
 Не сум го про ма шил, и не вле че на Shining. Ба рем не би тре ба-
ло. Фа ла за су гес ти ја та.
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JULIO:
ОК, не си про ма шил и не вле че на Кинг. Ама ме не уш те не ми е 
јас но што пра виш на мо јот блог? Мис лам, ов де има пун к.. лу ѓе и 
тоа ми е кул, тоа и го са кав, ама они дош ле ту ка за да го ко менти-
ра ат мо е то пи шу ва ње а ти тоа не го пра виш. Ти си фу раш не кој твој 
филм, за тоа би би ло нај доб ро да си от во риш твој блог и та му да 
се фу раш кол ку ти ду ша са ка. Ако не зна еш ка ко, ја ќе ти об јас нам, 
ва жи?

TAMIA:
Чо ве че, на прва по мис лив де ка и ја сум го ут на ла бло гот! Julio, ми 
се чи ни де ка имаш зго ден пот с та нар;))

CONDOLEEZO:
 Гле даш ка ко жен с ки те сè од ма ка пи ра ат! Julio, не са кам свој 
блог. Кој з нае кол ку ме се ци ќе прој дат до де ка не кој слу чај но не 
на ле та на не го, па пос ле му ја ви на не кој френд, ако му се сви ѓа, 
па френ дот не ма вре ме, па ова, па она... За тоа ти се все лив тебе, 
има до вол но мес то за двај ца та, има до вол но ухо да на пуб ли ка, 
кри тич ки нас т ро е на, не ма мно гу да ти сме там, а си гур но ќе доби-
јам од го во ри на не кои пра ша ња кои ме др ц ка ат во пи шу вање то. 
Сфа ти го ова ко ком п ли мент: два ме се ци сур фам по кни жев ни 
бло го ви и еве, те бе ре шив да ти се туп нам. Не рчам, не прдам, 
мо жам и ка фе да сва рам ако тре ба... Ни ко гаш во жи вот не сум 
пи  шу вал вак во неш то и имам гроз на тре ма. Ос тај ме, плс, не ко ја 
не  де ла, чис то да ви дам как ви се ре ак ци и те на лу ѓе то, а и ка ко јас 
ќе ре а ги рам на ту ѓи кри ти ки. Ва жи?
 Ги чи тав ов де тво и те ст ва ри и ко мен та ри и мис лам де ка а) тур-
бо пог ре ши што за Бо жик она ка ја од је.. Ла на, она е са мо ед на 
чис та де вој ка на ко ја мно гу и се сви ѓаш, са мо са ка да би деш малку 
по фин во пи шу ва ње то (ве ру вај ми, тоа се нај доб ри те де вој ки за 
па мет ни фра е ри!;) и б) тво јот рас каз „Се кун ди“, тоа сек сот во по-
след ни от лифт кој се спуш та од пр ви от Twin Tower, ми ну та пред 
це ли от ужас, еј, ме не тоа ми е нај доб ро то што од Хрват сум го про-
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чи тал во пос лед ни те 20 го ди ни, оз бил но! Да не дол жам, тоа мо же 
бе ше и ре ша вач ко за од лу ка та баш те бе да ти се усе лам. Тоа и, ми 
се чи ни, на јиз д р жа ни те гос ти-ко мен та то ри.
 Не се пла ши, не ма да ти се по ја ву вам се кој ден.

TAMIA:
Julio, не са мо што ти е пот с та на рот зго ден, не го и ти се пуш та. Ај, 
ос тај го мал ку, баш е срцка :)))
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II

 – Ти се до па ѓа, а? – пра ша Иво на, неж но чеш кај ќи го си нот по 
те ме то, со вр во ви те од нок ти те. Пов ре ме но ме ѓу пр с ти те ќе фа-
те ше те нок пра мен ко са и по ле ка го по тег ну ва ше сè до вр во ви те, 
пуш тај ќи влак но по влак но да му па ѓа на зад врз гла ва та. Фи лип 
ку со ким на, ми жеј ќи, со дес ни от об раз на пер ни ца та, а мај ка та се 
нас меа:
 – Не те пра шу вам за чеш ка ње то, тоа знам де ка го са каш, подо-
б ро и од те бе. Ту ку со ба ва, ти се до па ѓа ли? Првпат имаш сво ја 
со ба.
 Мом чен це то без збор воз див на и го пов ле че чар ша фот пре ку 
ра мо то, не от во рај ќи ги очи те.
 – Мо раш да имаш сво ја со ба, ќе имаш де сет го ди ни за не ко ја 
не де ла. Не мо же ме ве ќе да спи е ме си те за ед но, се бу диш се ко ја 
ноќ ко га та то ќе лег не и пос ле до са бај ле нè кло цаш и от к ри ваш и 
сè, а јас сум...
 – Та то ’рчи – проз бо ре ко неч но Фи лип, и по на та му ми жеј ќи.
 – ’Рчи де ка е умо рен. Мно гу ра бо ти до ле во клу бот, до доц на. 
Ос вен тоа, си те ма жи ’рчат. И ти ве ќе поч на, зна еш?
 Фи лип са ка ше да ја слу ша ма ма ка ко збо ру ва. Му се чи не ше 
де ка со не го збо ру ва не ка ко по фи но, поп ра вил но от кол ку со дру-
ги те. Ос вен ко га бе ше лу та, то гаш зву че ше ка ко да е пра ва Бо-
сан ка, ни траг не ма ше од овие це ли, ок руг ли, до крај из го во ре ни 
збо ро ви. Ка ко во шко ло, са мо со благ заг реп с ки ак цент на мес то 
дал ма тин с ки. Фи лип го са ка ше Заг реб. Го са ка ше иа ко та му бе ше 
са мо ед наш и го за па ме ти, од сè што ви де тој ден, са мо об ла ко-
де рот во кој не ко гаш жи ве е ле де до му и ба ба му кои ни ко гаш не 
ги за поз на. И ма ма со нив, не ко гаш, одам на. Об ла ко де рот бе ше 
нај ви сок на свет, по ви сок од цел Заг реб, на тоа доб ро се се ќа ва ше. 
„На кој спрат жи ве ев те?“ ја пра ша, со но сот за ле пен за про зо ре-
цот, до де ка трам ва јот ју ре ше пре ку мос тот. „На пос лед ни от“, го 
из ла жа, „и, се ви ка кат, а не спрат“. Од сè што му по ка жу ва ше низ 
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сво јот ро ден град, Фи лип го ин те ре си раа са мо трам ва и те и об ла-
ко де ри те. За тоа и се ре ши за таа ма ла, бе зо пас на ла га.
 А се га е бре ме на, и на есен ќе ро ди ма ло бе бе, и Фи лип ќе спие 
сам во сво ја та со ба, и сè ќе би де уш те по чуд но.
 – Ос вен тоа – про дол жи Иво на – ние сме ту ка, вед наш зад ѕи-
дот, не ма од што да се пла шиш.
 – Мо же ли ба рем да се нап ра ви не ко ја вра та? – пра ша Фи лип, 
от во рај ќи го ед но то око кон тој ѕид.
 – Не мо же – се нас мев на мај ка та. – Ѕи дот е од ка мен, де бел. А 
и да не е, зна еш де ка ова не е на ше. Не мо же во хо тел да се кршат 
ѕи до ви и да се спо ју ва ат со би на кој ка ко ќе му тек не, не ли? Еден 
ден пак ќе има ме сво ја ку ќа, и ко га ќе се гра ди ти ќе од ре ду ваш 
кол ку вра ти ќе има внат ре и кај ќе би дат, тоа ма ма се га ти го ве ту-
ва. Фи пи мој...
 Не са ка ше ко га го ви ка со тој пре кар. Та ка тој го из го ва ра ше 
сво е то име до де ка бе ше мал, ко га ту куш то поч на да збо ру ва. Тат-
ко му се ко гаш му се об ра ќа ше и го спом ну ва ше со вис тин с ко то, 
це ло име, и строг и благ, ама на мај ка му по ра ди неш то ѝ се до па-
ѓа ше тоа „Фи пи“ и го ви ка ше та ка сè до де ка не ѝ ка жа де ка тоа не 
му се до па ѓа и де ка ве ќе не е бе бе. Од то гаш бе ше Фи пи са мо ко га 
мај ка му мно гу ќе се раз не же ше, па ќе ѝ се ис пуш те ше.
 – Ме не ми е... – поч на, па соп ре.
 – Ка жи.
 – Ме не ма мо ми ес т рав сам! – ис пу ка во еден здив, па пак за ми-
жа со обе те очи.
 – Од што, сре ќо мо ја? Ка жи ѝ на ма ма, сло бод но. Ај де.
 – Не мо жам...
 – Ај де де, не ми се прај се га ту ка ка ко де вој че. Ка жи, ту ка е ма-
ма. Од што ти е страв?
 – Од пич ки те – од го во ри тив ко и уш те по сил но ги стис на кле п-
ки те. – Не од Пич ки те, ту ку од она што го со ну ва ат пре ку ноќ. Со-
ну ва ат и ви ка ат. И врес ка ат. И пос ле на сон ми до а ѓа и она што го 
со ну ва ат, па се слу ша маш ки глас, се кој пат раз ли чен, и са мо ре жи 
и стен ка и се смее... За тоа јас се вртам и ве кло цам.
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 – Љу бов мо ја – ре че Иво на по не кол ку се кун ди. Се га и таа ми-
же ше, а пр с ти те ѝ се вко ча ни ја, вп ле те ни во си но ва та ко са. – Ви ди 
ва ка... Прво, во оп ш то не е уба во та ка да ги ви каш и не мој ни ко гаш 
тоа ве ќе да го ка жеш. Тие се лу ѓе ка ко си те ние. Не мој ни ко гаш ве-
ќе да ка жу ваш за нив де ка се... Пич ки... Тоа се доб ри ама нес реќ ни 
де вој ки кои се да ле ку од сво ја та ку ќа, уш те по да ле ку от кол ку ние. 
Јас ни ко гаш не сум чу ла де ка но ќе врес ка ат и ви ка ат, ама ако ти 
ги слу шаш, а јас ти ве ру вам, про бај... Да ли не ко гаш ти пад на ло 
на па мет де ка тие мо же би всуш ност со ну ва ат неш то ве се ло, а не 
стра ш но? Де ка всуш ност се за ба ву ва ат?
 Фи лип мол че ше. Се сра ме ше да ѝ ка же на мај ка си што сè до-
се га му па ѓа ло на па мет. Зна е ше де ка Пич ки те се ту ка по ра ди неш-
то ло шо што го нап ра ви ле та му од ка де што по бег на ле, во Ук раи-
на, во Кра и на или ка де ве ќе, и де ка тоа ги про го ну ва, и де ка на 
сон им до а ѓа ат се ниш та и со вес ти. Дош ле ов де за се то тоа да го 
за бо ра ват, за тоа и тан цу ва ат та ка лу дач ки и го ли ка ко да се до ле 
на пла жа та, се ко ја ве чер, за тоа да го ис те ра ат од се бе, но ниш то 
не им по ма га ко га ќе оти дат в кре вет и ќе се оби дат да зас пи јат. 
За тоа и ос та ну ва ат са мо на ку со, па по тоа бе га ат не ка де по на та му, 
заш то ба ра ат спас од она што ги про го ну ва ко га са ка ат да спи јат 
ка ко си те лу ѓе, без ду хо ви кои им се сме ат и ре жат и стен ка ат.
 – Ниш то ст раш но тие не со ну ва ат, тие са мо... – про дол жи мај ка 
му, а по тоа ја пре ки на ви ка ње во ход ни кот. Одоз до ла, не ка де од 
пос  лед на та или прет пос лед на та со ба, се слуш на прво жен с ки ври-
сок, па пре ту ра ње, па от во ра ње на вра та, зат во ра ње, по тоа заб р-
зан то пот од но зе кои се ка чу ва ат по ска ли те.
 Иво на за мол к на, на ку со за ми жа, па ста на и го за тег на по ја сот 
на са тен с ка та на мет ка ко ја ја но се ше врз ноќ ни ца та.
 – Ту ка ос та ни – ре че пре ку ис п ру же ни от по ка за лец. – Ма ма 
оди са мо до вра та та.
 Фи лип не са ка ше ни ко га мај ка му за се бе збо ру ва ше та ка, како 
за не кој трет. Ко га и да ре че ше „ма ма е“ на мес то „јас сум“, или 
„ма ма ќе“ на мес то „јас ќе“, тој зна е ше де ка неш то му крие, де ка 
одед наш, ту ку-та ка, пак го до жи ву ва ка ко мал и нез рел за да сфа ти 
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што се слу чу ва. Ја от во ри вра та та, со ле во то ра мо вни ма тел но се 
пот п ре на рам ка та од вра та та, со дру га та цврсто ја др же ше ква ка-
та и гле да ше над вор, вр теј ќи со гла ва та. Фи лип тив ко се из мол к на 
од кре ве тот и ѝ се прик ра де на мај ка си, па чуч на пок рај неј зи ни те 
но зе и ѕир на во ход ни кот. Го зас ле пи бле сок од фо тог раф с ки блиц, 
па уш те еден, и пов тор но... Ми жеј ќи, се ст ре се ко га го слуш на тат-
ко ви от лут глас:
 – Ма му ти е бем, ти ре ков ли да се кон т ро ли раш, ти ре ков ли? 
Пред пол са ат ти ре ков, крв ти ебем да ти ебем! Кур то ни коа ти 
да вав, ти ре ков! Ти ме не пич ки те ќе ми ги ма аш, ти, гов но ед но 
пос ра но?!
 На дру ги от крај од ход ни кот, тат ко му со ед на та ра ка за ко са 
др же ше на вед нат маж со фа зо ни ра на бра да. Свет ли на та ко ја од 
от во ре на та со ба до а ѓа ше во по лу тем ни на та го от к ри ва ше ли це то 
на ма жот кој Фи лип до то гаш го има ше ви де но не кол ку па ти, са мо 
на те ле ви зи ја. Стут кан и ис п ла шен, во пот ко шу ла, га ќи и чо ра пи, 
не мо ќен под тат ко ва та ра ка ко ја му ја кор не ше ко са та на ти лот, на 
Фи лип му се ви де сли чен на фа тен гуш тер со бел сто мак, стис нат 
за вра тот.
 – Ва му и ти! – вик на тат ко му во от во ре на та со ба. – Дој ди ва му, 
да го сли ка ме што пра ви, ѓуб ре ед но са дис тич ко!
 Во по лу тем ни на та на ход ни кот од со ба та по ле ка ис че ко ри Га-
ља, рас п ла ка на, со на те че на гор на ус на и рас к р ва вен нос, со длан-
ка пре ку дес но то око. Мар тин уш те ед наш, со нов бле сок, шт рак на 
со фо то а па ра тот.
 – Ни кад ви ше да не те ви дам, јас но? – про дол жу ва ше тат ко му. 
– Уш те ед наш ако те ви дам у бли зи на на мо јот ло кал, ја на су во ќе 
те бри чам, мај му не, и тоа со твои нок ти, јас но ли ти е? Мрш на-
двор!
 – Сто ка ед на са дис тич ка – про сас ка Иво на, до де ка круп ни от 
Мар тин ми ну ва ше низ ход ни кот пред неа, др жеј ќи го под ед на та 
ра ка ма жот со бра дич ка та, а под дру га та не го ва та стут ка на об ле-
ка. Тат ко му оде ше зад нив, на по ми ну ва ње ку со ја бак на мај ка му 
и ѝ ре че:
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 – Све е океј, све е под кон т ро ла. Не го иди ви ди ја цу ра на, сми-
ри ја, ќе ти пра там лед од до ле. А шо пра иш бе ти ту ка? – праша, 
за бе ле жу вај ќи го Фи лип сту ту лен по ме ѓу рам ка та од вра та та и 
мај чи ни те но зе.
 – Ви ди го бе! Шт раф та у кре вет, да не сум те чу ла! Бро јам до 
пет и га сам свет ло, јас но ли е? Имаш сво ја со ба, имаш свој кре вет, 
и да спи еш! Еден, два...
 Мом чен це то бргу се вра ти во пос те ла та и се пок ри до уши. 
Ед вај до че ка мај ка му да го из гас не свет ло то и да из ле зе, заш то 
одоз до ла, низ прит во ре ни от про зо рец, од хо тел с ко то пар ки ра-
лиш те ве ќе до пи ра ше Мар ти но ви от за ка ну вач ки глас. Штом мај ка 
му ја зат во ри вра та та зад се бе, Фи лип бргу се от к ри, ста на и ѕир на 
низ про зо ре цот: оној со бра дич ка та, во ко шу ла и са ко, до лу ме ѓу 
пар ки ра ни те ав то мо би ли прес т ра ше но се оби ду ва ше да ги нав-
ле че пан та ло ни те, а Мар тин со круп ни, дол ги че ко ри обиг ру ва ше 
око лу не го и го фо тог ра фи ра ше.
 – Ле там ко пе пе ру га и к’сам к’о оса! – ја пов то ри сво ја та оми-
ле на реч ни ца, па го шиб на кут ри от со но га та в газ и го ос та ви да се 
пр пел ка.

 Са бај ле то, до де ка го но се ше на шко ло, Фи лип пра ша:
 – Кој бе ше оној снош ти?
 – Кој снош ти? – из г лу ми Мар тин.
 – Оној што го клоц на по газ.
 – А, тој мис лиш! Ти не знајш кој е?
 – Не знам ка ко се ви ка, знам де ка е по ли ти чар.
 – Ето. Пој ќе и не ти тре бит да знајш за не го.
 – А што пра ве ше кај нас?
 – Дој де да ги гле дат пи... ви ја, мо ми чи ња та, ка ко иг рет во клу-
бон, к’о и си те.
 – Не тоа, ту ку што ба ра ше го ре, кај нас?
 Мар тин зас та на и му ја ста ви сво ја та круп на, јаз лес та длан ка 
на ра мо то. На ку со за ми жа на дес но то око зад очи ла та за сон це, 
смис лу вај ќи што да му ка же. Ко неч но проз бо ре:
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 – Се за ги на, з’то и го фр лив ме. Се ис пи ја на и по мис ли де ка е 
до ма му, па ој де да си лег нит, за мис ли, к’ј нас!
 Мом чен це то мал ку ја нак ри ви гла ва та па про дол жи, а Мар тин 
се нас мев на, за до во лен со тоа што на убав и кус на чин го за мол-
чел љу бо пит ни от. Го са ка ше си нот на ра бо то да ве цот, но овие раз-
го во ри со ма ли от, на па тот до и од шко ло то, се кој ден му ста ну ваа 
сè по на пор ни. Не по ра ди Фи лип, ма ли от бе ше ин те ли ген тен и на 
мо мен ти баш ин те ре сен со го вор ник, ту ку по ра ди тоа што не го ви-
те ро ди те ли му заб ра ни ја, на кој би ло на чин, пред не го да спо мну-
ва што во хо те лот, осо бе но на тре ти от кат, на вис ти на се слу чу ва. 
„Ние са ми те ќе му ка же ме ко га ќе дој де вре ме“, ре коа. А Фи лип 
ста ну ва ше сè по љу бо пи тен и има ше сè по ве ќе пра ша ња око лу 
кои пе де сет го диш ни от Мар тин, зде бе лен бок сер-теш каш со ле во 
стак ле но око, мо ра ше да обиг ру ва ка ко пе пе рут ка и да нас то ју ва 
со вис тин с ки збо ро ви да боц не ка ко оса. А со збо ро ви ни ко гаш не 
зна ел да се слу жи, ба рем не та ка доб ро ка ко со ра це те.
 – А зош то то гаш ја те па ше онаа но ва та... жен с ка? Не ли де ка ја 
те па ше?
 Да мо же ше да би ра по ме ѓу так ви те Фи ли по ви пра ша ња и не-
ко ја по ли цис ка ра ци ја ко ја во пет ми ну ти би уап си ла сè што ќе се 
нај де во хо те лот Гранд, Мар тин мно гу ку со би раз мис лу вал и со-
сем си гур но би ја из б рал вто ра та мож ност. Пак мо ра ше да зас та не 
и мал ку да за ми жи.
 – Е ре, ти ре ков дек мис лел де ка е до ма му. Па, шу пељ ка пијана, 
мо жит си мис лел и дек то е же на му. А же ни те не сме ет да се те-
пет, то за пам ти го. И дос та ве ќе со тој мај мун, а и со опит ве ња. 
Имаш тат ко и мај ка, ни ми опи тај ги.
 – А мо же ли са мо уш те ед но? Жи ве ел ли он по ра но во Кра и на?
 – Мо лим?! Как ва Кра ји на ти пад вит на па мет, ма ли? Мо ре... да, 
че кај, еба те, да, ро ден е та му и ра бо та ше, па да, сè до пред три 
го ди ни, до из бо ри те. Од к’ј го знајш ти то?
 – Не знам, ту ку са мо ми се при чи ни де ка би мо же ло да би де.
 – Ти се при чи на ло? А доб ро... Ама па зи што и ка ко каж виш, не 
се ви кат Кра ји на, та ка са мо чет ни ци не збор вет. Све е то Хр ват с ка, 
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би ла и ќе би ди. Не мат ни как ва Кра ји на, раз би раш?
 – А зош то то гаш на ши те жен с ки не збо ру ва ат хр ват с ки ту ку кра-
ин с ки? Ако се од Кра и на, то гаш и они се од Хр ват с ка, не ли?
 На Мар тин му се зац р ни пред око то, иа ко и не треп на.
 – Убо ти ка жав, све пра шај си ги тат ко ти и мај ка ти. Ние сме 
пај та ши, ти и јас, ама имат не кој ра бо ти кој са мо ро ди те ли те мо-
жет да ти ги об јас нет. И ка ко шо ти каж вет тие, та ка е. „По чи ту вај 
ги тат ко си и мај ка си, да ти би де доб ро на зем ја та“, то ти е... Ко ја 
Бож ја за по вед?
 Фи лип слег на со ра ме ни ци те:
 – Не мо жам се га да се се там.
 – Е ре, ако не се се тиш, и за то мојш да ги опи таш тат ко ти и мај-
ка ти. А се га ај на шко ла, си те се ве ќе вле зе ни. Шо е де нес, четв р-
ток? Че ти ри ча са зна чи, во еди на ес ипол ево ме ме не по те бе.
 Фи лип се зат р ча пре ку школ с ки от двор, Мар тин го ис п ра ти 
со пог лед и се зав р те ду ри ко га мом чен це то вле зе во зг ра да та. 
Од џе бот из ва ди ку ти ја ци га ри и со одам на из веж ба но дви же ње 
уфрли ед на в ус та. Ја за па ли, дла бо ко пов ле че, па тргна кон хо те-
лот. Од лу чи, ова мо ра да прес та не. Мо ра.
 На рас к р с ни ца та со пр ва та спо ред на ули ца пред не го, пре ку пе-
шач ки от пре мин, соп ре доб ро поз на та та цр ве на Шко да. Стакло то 
на со во зач ко то се диш те бе ше спуш те но до крај. Мар тин се на вед-
на:
 – Ка жи.
 – Но ќес ка во че ти ри идат го ле ма ра ци ја на вас, нај го ле ма досега.
 – Не збор ви.
 – Доб ро, ти ви ди.
 Мар тин ја от во ри вра та та и брзо, ка ко да е три е сет го ди ни по-
млад и три е сет ки лог ра ми по ле сен, се уф р ли на со во зач ко то се-
диш те и ја зав р ти рач ка та од про зо рот:
 – Не мој да би де к’о ми на ти от пат. 
 – Оз бил ’ но ти вељ ’ам – про дол жи во за чот. Спе ци јал ци, ку чиш-
та, све...
 – Е ре, та зе ли е та ја при ја ва? Она ка, баш та зе, од но ќес ка или 
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са бај ле во? Го спом на ли не кој... – Мар тин нап ра ви па у за, па го из-
го во ри пол но то име на по ли ти ча рот со бра дич ка та.
 – Што тој, как ва врска имат тој? Ни кој не го спом на, снош ти дој-
доа двај ца, еден од Заг реб и еден од Ча ко вец, ту ку-та ка. Јас бев 
де жу рен, це ла нош не ма ше ни как ва при ја ва, до се дум.
 Мар тин дла бо ко воз див на, од внат реш ни от џеб из ва ди куп че 
бан к но ти, из д вои пет с то ти ни мар ки и му ги пру жи на во за чот, нис-
ко, по ме ѓу рач на та коч ни ца и рач ка та од ме ну ва чот:
 – Слу шај, ин с пек то ре, ак ме за е биш и овој пат к’о ми на ти от, 
ако ниш то не се де сит, ут ре ми вра ќаш трип ло, јас но?
 – А што ако се де сит? Ќе ми дајш ти ме не уш те тол ку?
 – Опи тај го газ да та – од го во ри Мар тин, па бргу из ле зе од ко ла-
та, се об ѕ р на на си те ст ра ни и тив ко, са мо со при ти сок, ја зат во ри 
вра та та. За па ли ци га ра и си тргна по па тот, до де ка Шко да та, св р-
ту вај ќи, за ми на зад не го. Ра ци ја, и тоа как ва, си збо ру ва ше во се-
бе. Ве ро јат но не кој во Ча ко вец про пе ал, или са мо ис т рес кал. Или 
Ма то шиќ пак нег де опас но за гу бил на кар ти, па му тре ба ка мен...
 А по тоа пак им се вра ти на прет ход ни те мис ли за тоа ка ко ова 
мо ра да прес та не. Ед нос тав но мо ра. Ма ли от поч на да пос та ву ва 
прем но гу нез год ни пра ша ња, се га го ста ви ја и во по себ на со ба, 
кој з нае што сè ќе ви ди и до жи вее след ни те но ќи, а ут ре ден та не-
ма да рас п ра шу ва ни ко го друг ту ку не го. Оние двај ца мр су ла ви 
ман гу пи на вра та та на ут ро одат да спи јат бо жем не знам ка ко се 
на ра бо те ле, а ти, мој Мар ти не, во ди го ма ли от на шко ло и застану-
вај на се кои три че ко ри и ми жи на тоа твое ќо ра во око до де ка 
смис лу ваш од го во ри... Не, го то во е, тоа мо ра да прес та не.
 Вле зе во хо те лот на зад ни от влез, скршна ле во до лиф тот и се 
спуш ти во под ру мот. Ка ко и се ко гаш, де се ти ци па ти се кој ден, ав-
то мат с ки по мис ли на газ ди ни те збо ро ви, из го во ре ни ден та ко га 
поч ну ваа со оваа ра бо та: „о ва мес то ко са ми от ав с т рис ки цар да 
го про ек ти рал за куп ле рај!“ На вис ти на, ако не кој не по ви кан во 
лиф тот би при тис нал на коп че то „ПО“ на мес то „ПР“, би се на шол 
до лу во тес но ход ни че, не по го ле мо од кло зет с ка ка би на, пред 
зак лу че на ме тал на вра та. Не би имал ка де да оди, ос вен на зад 
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во лиф тот и го ре. Од дру га та ст ра на на таа вра та бе ше то а ле тот 
на ноќ ни от клуб, а на неа, од ст ра на та на кло зе тот, сто е ше нат пис 
„Ос та ва“. Се ко ја од де вој ки те во тор бич ка та има ше клуч со кој се-
бе си и на муш те ри ја та го от во ра ше па тот до лиф тот и не ко ја од со-
би те на тре ти от кат. Пот пол но не у пад ли во, и тан чар ки те и гос ти те 
мо жеа да се из мол к нат и, низ кло зе тот на мес то низ глав ни от влез 
па пок рај ре цеп ци ја та, да пој дат да го нап ра ват она по ра ди кое 
ноќ ни от клуб на хо те лот Гранд всуш ност пос то е ше.
 Мар тин ја от к лу чи вра та та, ос та ви са ма та да се зат во ри зад не-
го, се из мо ча, ги из ми и ги из б ри ша ра це те, па про дол жи и под ми-
жа во мра кот на клу бот. Чис тач ка та го сму ка ше по дот ме ѓу ма си те 
во пар те рот, а дес но, во се па ре то „чет вор ка“, се де ше До ми ник, 
за мис ле но пу шеј ќи и пре пи шу вај ќи неш то од еден бе леж ник во 
друг. Бе ла та ко шу ла му бе ше пот пол но рас коп ча на, а на ма са та, 
по к рај два та бе леж ни ка, ле же ше кра ва та пе пе рут ка со лас ти че. 
Има ше ту ка и три шол ји за ка фе, ши ше ми не рал на во да и до по лу 
ис пи е на го ле ма ча ша сок од пор то кал во кој си гур но, по оби чај, 
има ше и по ло ви на де ци ли тар вот ка. 
 – Ше фе, имам две ло ши вес ти – ре че, сед ну вај ќи во се па ре то 
без поз д рав.
 – Ај да по го дам, да ли ба рем ед на та е де ка за ве чер се сп ре ма 
за е ба на ра ци ја?
 – Ме не тоа пред мал це на ули ца ми го ка жа Ма то шиќ, оној мо-
јон ин с пек тор. Има три ми ну ти. Од к’ј го знај те Вие то, жи ти Бо га?!
 Иа ко бе ше де се ти на го ди ни пос тар од газ да та, Мар тин му се 
об  ра ќа ше на „Ви е“. Бе ше тоа из раз на по чит кон ра бо то да ве цот 
кој ги пре поз на не го ви те вред нос ти и го пла ќа ше по ве ќе од со-
лид но. До ми ник пос ле не кол ку не де ли со ра бот ка му по ну ди да 
преј дат на „ти“, но Мар тин се заб ла го да ри со збо ро ви те „Газ да е 
газ да!“
 – Има и Бо са не цот не кои ка на ли – му од го во ри До ми ник и му 
на миг на пре ку кре на та та ча ша.
 – Зна чи, ој до ја мо и те пет с то мар ки ја ба на.
 – Не се, не се се ки рај, ќе ти ги вра ти или он или ја, уш те ут ре, 
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за ви си шо ќе би де. А и доб ро е да се до бие ин фор ма ци ја од две 
ст ра ни. А ко ја е дру га та ло ша вест?
 – Ма...
 Мар ти но во то ли це одед наш се см ра чи, а вед наш по тоа и газ-
ди но то. Ти ши на та пот ра ја не кол ку се кун ди.
 – Шо е, ка жуј! – с’сна До ми ник, одед наш по заг ри жен от кол ку 
за ра ци ја та.
 – Ма, не мо жам пој ќе, ше фе...
 До ми ник вни ма тел но ги уб ла жи и гла сот и из ра зот на ли це то:
 – Жи ти мај ка, Мар тин, има ли не шо шо ти не го мо жеш?
 – Фи лип Ваш. Убав деч ко е, бис тар... Пре бис тар, е ре, ете, то је! 
Поч вит да опит вит све пој ќе за она на што не мо жам и не сме јам 
да му од го ва рам. Све на по џо неј ќит, а к’сат к’о оса! Кол ку има до 
шко ла, ни пол ки ло ме тар, а јас се кој ден се враш чам сот рен к’о 
вол ци да ме ки не ле.
 На газ да та му се вра ти нас мев ка та на ли це:
 – Дај, жи ти све, ме из ва ди од па мет, еба те! Си мис ли Бо са не-
цот „Мар тин да ва от каз“, а ко га, шо ти би ло – се ус рал мо јот го лем 
Мар тин од ко го, од де те бе!
 – Не се ус рав, ама...
 – Ај, те мо лам, из д р жи со не го до крај на школ с ка го ди на, тоа 
ти е, шо, ме сец, ме сец ипол, не мој сеа да пра ви ме фрки и за нас и 
за ма ли от, а?
 – Ама тој опит вит за све ова, и све пој ќе, се кој ден, а јас не знам 
пој ќе што да му ка жам!? – за ле ле ка Мар тин.
 – Из д р жи уш те мал ку до де ка не зав р ши шко ло то, ст вар но те 
мо лам. Пос ле стал но ќе би де до ма и ќе мо ра ме со же на ми ко неч-
но све да му ка же ме. Те мо лам.
 – А доб ро – од го во ри Мар тин от ка ко мал ку од мол ча, па сериоз-
но го кре на по ка за ле цот: – Ама са мо до кра јот на шко ла та. Пос ле 
то ниш чо, мо жам ја да го пра там и чу вам и да збор ви ме, ама не ма 
заб ра не ти те ми?
 – До го во ре но, дру же.
 – Ај де, а што ќе пра ви ме со ова за но ќес ка? Што мис ли те Вие, 
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лаж њак ли е или пра ва уз бу на?
 – Се се ќа ваш ка ко збо ру ва ше дру га рот Ти то: „да жи ве е ме ка ко 
за се ко гаш да ќе би де мир, а да се сп ре ма ме ко ут ре да ќе поч не 
вој на“.
 – Зна чи, шо, сп рем ни?
 – Не го ка ко.
 – Океј, а ќе им ка жи ме на жен с ки не?
 – Па слу шај, мо ра ме да им ка же ме. Ве чер ва не ра бо тат, са мо 
не ка иг ра ат. Ка жи ѝ на Рок са на чим ќе ста не, не ка им ка же на дру-
ги те. Неј ќу ни е ден кур тон у ни ед на со ба, ли си ци, бич, ва зе лин, 
пуп ми, ниш то, све нек со бе рат и не ка ти да дат на те бе, а ја пос ле 
ќе го ск ри јам нег де. Ако на не ко ја ѝ нај дат не ко ја дро га, ја со овие 
ра це ќе ја уда вам, та ка ка жи им.

* * *
 Ниш то, ама баш ниш то во со ба та, со што би ло, ни ка ко не мо-
же ше да раз бу ди как во би ло се ќа ва ње, ни е ден спо мен. Мо же би 
са мо ви си на та на пла фо нот, ама тол ку ви со ки ѕи до ви во жи во тот 
се имав наг ле да но на се ка де, не са мо во Гранд. Ду ри и пог ле дот 
низ про зо ре цот ми е со сем не поз нат: ју го ис точ но то кри ло на хо-
те лот гле да са мо во гус ти те кру ни и по не кое пар че од не чиј цр ве-
но сив пок рив ме ѓу гран ки те, а до лу има са мо тес ни ска ли по кои, 
по ме ѓу но ви те бе тон с ки квад ра ти, уш те ни тре ва не ус пе а ла да 
ник не.
 Кре ве ти те се пос та ве ни па ра лел но, се кој пок рај сво јот ѕид, не 
ве ќе она ка за ци ме ри те да мо жат, ако по са ка ат, ле жеј ќи на грб, со 
пот к ре на та гла ва да се гле да ат пра во во очи или да се до пи ра ат со 
ста па ла та.
 На мес то лус те рот со три поц р не ти кра ци и ко нус ни стак ле ни 
топ ки, на пла фо нот има плос кав, бла го зак ри вен лус тер со те нок 
по раб од ивер ка во ни јан са на цре шо во дрво, ис то ка ко и се та др-
ве на ри ја во со ба та.
 При лич но е, зна чи, из вес но де ка ни кот лар ни ца та по ве ќе не 
е онаа мо ја та, онаа за ме не и мо и те иг ри. Ко га ја от к рив, зад не-
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заклу че на та вра та во под ру мот и под осум ме тал ни ска ли ла по кои 
се спуш тав пов ни ма тел но од Ма ла та си ре на, да не чк рипнат и да 
ме от к ри јат, из мис лив и но ва иг ра ко ја од ре де но вре ме потпол но 
ме об зе де. По сре ди на та на прос то ри ја та, на пра вил ни рас тојани-
ја, сто е ја три гра деж ни цев ки, од как ви што се пра ват ске ли ња 
око лу зг ра ди и, со де бе ли пар чи ња шти ци на врвот и на дно то, 
ја од р жу ваа пос тој на та раз да ле чи на по ме ѓу та ва нот и подот, го 
чуваа хо те лот да не се ур не. А око лу нив куп цев ки, барем трие-
сет, де бе ли, сред ни и со сем тен ки, хо ри зон тал ни и вер ти кални и 
ис ко се ни, кој ка ко да кри е ше не ко ја за гат ка. Поч нав во нив да ба-
рам поз на ти си лу е ти и на кра јот пре поз нав – бук ви. Ова е „Т“, ова 
и ова „Л“, она „Х“... Еден ден сфа тив де ка, ако се на ва лам на ле во, 
ако се фо ку си рам, под за ми жам па со сем мал ку го за ма там пог-
ле дот, она до ле во аго лот, спо е но со фу га та од плоч ки те кои во 
еден ред се кре ваа над по дот, мо же да из г ле да и ка ко „Е“. Т, Л, Х, 
Е... Не дос та су ва ше са мо „О“, но и тоа си гур но не ка де се крие, ве-
ро јат но во ок руг лес ти от ко тел. Хо тел, ова е Х, О, Т, Е, Л и за тоа се 
цев ки те баш та ка пос та ве ни и раз г ра не ти, ов де до лу, од ка де што 
хо те лот го црпе сво јот жи вот, ка ко и на ше то те ло од ср це то, баш 
тоа го бев ме уче ле на шко ло по ЗП. Не кол ку де но ви са мо се дев на 
прет пос лед на та же лез на ска ла и за мис лу вав ка ко ли ду ри из г ле да 
кот лар ни ца та во не кој об ла ко дер: О, Б, Л, А, К, пак О, Д, Е, Р...
 По тоа поч нав да ги рас поз на вам цев ки те, да ги од де лу вам 
топ ли те, низ кои из ле гу ва жи во тот, од сту де ни те, низ кои мртов 
се вра ќа ако па тем не ка де не ис те кол и не ис чез нал. От п р вин ги 
до пи рав, до де ка не ги из го рев пр с ти те на ед на ко ја вче ра бе ше 
сту де на ка ко ка мен ко га ќе го из ва диш од мо ре то. По тоа ста нав 
поп рет паз лив, сфа ќај ќи де ка не кои од нив се заг ре ва ат и се ла дат 
во раз лич ни вре ми ња од де нот. Бргу смис лив ре цепт: плу ка ње. Ќе 
пот п лук нев во се ко ја од нив и вед наш зна ев од кој вид е – жеш ка, 
топ ла или сту де на. На жеш ка та, плун ка та се ле пе ше на мес то и 
ве ќе пос ле се кун да или две зас м р ду ва ше со ка рак те рис тич на ми-
риз ба; на топ ли те поч ну ва ше по ле ка да се це ди, но ме ур чи ња та, 
ако доб ро се заг ле даш, поч ну ваа да на баб ру ва ат и да тем не ат и ќе 
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соп ре ше; на сту де ни те ќе се за це де ше не кол ку сан ти мет ри, оста-
вај ќи те мен траг зад се бе, а по тоа ќе соп ре ше ка ко да пра шу ва „И? 
Што ќе пра ви ме се га?“
 По не кое вре ме сфа тив де ка тем пе ра ту ра та во цев ки те се ме-
ну ва во пра ви лен ри там, па за по мал ку од ме сец де на се то тоа ми 
ста на здо дев но. То гаш мо жев, не кој да ме пра ша ше, да нап ра вам 
пре циз на таб лич ка на кре ва ње и спуш та ње на тем пе ра ту ра та во 
се ко ја цев ка во те кот на де нот, со то ле ран ци ја од пет от с то по ра ди 
не о че ку ва ни си ту а ции.
 По тоа тргнав по на та му.
 
 Еве, еки па. Ги че кам ко мен та ри те на пр ви от дел.

* * *

TORCIDA:
Julio, кој ти е овој? Ти ли си, па са мо се реш, или баш е не кој узур-
па тор? Ако си ти, од лич но е, а ако ст вар но е ки ра џи ја – ова не му 
е ло шо. Мис лам, за по че ток.

JULIO: 
Не сум ја, па си гур но гле даш де ка јас пи шу вам еп тен по и на ку. Ту-
ку, Condoleezo, ај ја ви се, не мој са мо да че каш. А ако баш че каш 
ко мен та ри – еве ги:
ти си ма ли от Фи лип, та ка?
да ли тоа то гаш е ав то би ог раф с ка про за?
ако е, зош то се „ис ф р лаш“ во „сез на еч ки“ рас ка жу вач? Зош то не 
на  пи шеш сè во „јас-фор ма“, ка ко се ќа ва ња? Или, од дру га ст ра на, 
зош то сè не на пи шеш ка ко „сез на еч ки“?
на кра јот, ова со цев ки те ти е уба во ка ко „по ет с ка сли ка“, ама неш-
то не сум си гу рен де ка во ре ал нос та баш та ка фун к ци о ни ра. И ко-
тлар ни ца та, и плун ка та и се то тоа за ед но. Не сум кот лар, ама ми 
се чи ни де ка не е тоа „то а“...


