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Мудар е оној што се задоволува со спектаклот на светот.
Рикардо Реиш

Избирањето начини за неделување отсекогаш било намера 
и морална грижа во мојот живот.

Бернардо Соареш

Ако ми кажат дека е бесмислено да се зборува вака за некој 
што никогаш не постоел, ќе одговорам дека јас и немам 
докази дека Лисабон некогаш постоел, или пак јас којшто 
пишувам, или кое било друго нешто каде и да било.

Фернандо Пешоа
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 Тука морето завршува и копното започнува. Врне дожд 
над бледиот град, водите од реката течат матни од калта, ја 
поплавуваат рамната почва на рабовите од речно то корито. 
Темен брод го надвиснува мрачниот тек, тоа е Хајланд 
Бригејд што се закотвува кај Алкантара. Англискиот  параход, 
од Мала Реал, го користат за да го преминат Атлантскиот 
Океан, меѓу Лондон и Буенос Аирес, за превоз низ морските 
патишта, од една страна до друга и обратно, запирајќи 
постојано на истите пристаништа, Плата, Монтевидео, 
Сантош, Рио де Жанеиро, Пернамбуко, Лас Палмас, по овој 
или по обратен ред, и, ако не потоне по пат, ќе ги допре Виго 
и Булоње сур Мер, и конечно ќе навлезе во Темза онака 
како што сега навлегува во Тежо, и да не се запрашуваме 
од овие две реки која е најголемата, кое село. Не е голем 
бродот, пренесува четиринаесет илјади тони, но добро го 
издржува морето, како кога некогаш се докажа во оваа 
маршрута, каде што, без оглед на постојано лошото време, 
само почетниците океански патници имаа гадења, или 
оние кои, повеќе опитните, се изнамачија од неизлечива 
стомачна чувствителност, и, поради тоа што беше наместен 
во толку домашен дух и внатре беше така удобен, му беше 
нежно даден, како на Хајланд Монарх, неговиот брат 
близнак, присниот прекар на семеен параход. Обата имаа 
широки палуби за спортување и сончање, може да се игра, 
на пример, крикет, којшто со оглед на тоа што е земјен 
спорт, исто така може да се практикува и врз морските 
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бранови, докажувајќи на тој начин дека во Британската 
Империја ништо не е невозможно, токму така, се разбира 
таква е волјата на оној што отаде праќа. Во денови на блага 
и умерена временска прогноза, Хајланд Бригејд е градина 
на деца и рај за старци, но не и денес зашто врне и нема 
да имаме поинаква вечер. Зад стаклата заматени од солта, 
момчињата го набљудуваат сивиот град, рамен град над 
брдата, како да е изграден само од земјени куќи, наместа 
по некој повисок свод од покрив, по некој истурен ѕид од 
куќа, нејасна маса што заличува на руина од замок, или 
пак сето ова е илузија, химера, привидување создадено 
од нестабилните пердиња на водите што слегуваат од 
затвореното небо.
 Странските деца, кои природата повеќе ги надарила 
со доблеста на љубопитност, сакаат да го дознаат името 
на местото, и родителите им кажуваат, или пак им го 
препуштаат тоа на доилките, на негувателките на деца, на 
слугинките, или на некој морнар што минувал оттаму за 
да се придвижи кон местото за маневра, Лишбоа, Лисбн, 
Лисбон, Лиссабон, четири различни начини на изговор, 
покрај кои помеѓу некои непрецизни момчињата го дознаа 
она што претходно го занемарувале, а тоа беше впрочем 
и она што веќе го знаеја, ништо, едвај име, приближно 
изговорено, поради поголема забуна на младите умови, 
со типично аргентински акцент, доколку за нив стануваше 
збор, или за Уругвајците, Бразилците и Шпанците, кои, 
секако, пишувајќи Лишбоа на кастилјански или португалски, 
говореа секој одделно нешто нивно, отаде логиката на 
сетилото за слух и симулирањата на писмото. Кога рано 
наутро Хајланд Бригејд излегува од тесниот влез на 
пристаништето, каде што барем има малку сонце и ведро 
небо, за матната измаглица од ова космички тешко време да 
не го замрачи сосема видикот на копното, веќе испарливото 
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сеќавање на патниците кои за првпат тука минале, тие деца 
што повторуваат Лишбоа, самоволно претворувајќи го 
името во друго име, оние возрасни луѓе со збрчкани веѓи 
и наборена кожа поради општата влага што се впива во 
дрвата и во железото, како небаре Хајланд Бригејд да треба 
де се нурне во дното на морето, брод-гигант, двапати дух. 
Поради вкусот и личното убедување, никој не би сакал да 
остане во ова пристаниште.
 Малкумина се оние што ќе слезат. Параходот се 
закотвува, веќе ја поставуваат скалата од палубата, 
почнуваат да излегуваат од долу, без брзање, носачите 
на багаж и пристанишните товарачи, излегуваат од 
засолништата на куќарките и стражарниците и даночните 
чиновници на смена, се појавуваат цариниците. Дождот 
се стиши, речиси стивна. Се собираат горе на скалата 
патниците, двоумејќи се, како да се колебаат дали излезот 
од брод е дозволен, или дали имаат обврска да останат 
четириесет дена на бродот за да не рашират болести од 
земјите од каде доаѓаат, или небаре се плашат од лизгавите 
скали, но молчаливиот град е она што ги растревожува, 
можеби умреле луѓе тука во него и дождот само паѓа за 
да го раствори во кал она што уште останало на нозе. По 
должина на пристанот, други закотвени бродови малодушно 
осветлуваат одзади темни чувари, веслата се откорнати 
гранки од дрвја, црни, дигалките мируваат. Недела е. Отаде 
натстрешниците од пристаништето започнува тмурниот 
град, заклучен во фасади и ѕидови, сè до сега заштитен 
од дождот, случајно сосема помрднувајќи ја тажната и 
порабена завеса, гледајќи кон надвор со неодредени очи, 
слушајќи ја како жубори водата од покривите, низ олуците, 
сè до вулканските камења крај отворите за одлив, бистриот 
бигор на тротоарите, огромните шахти, некои отсечно 
подигнати, се насетува поплава.
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 Слегуваат првите патници. Со паднати рамиња под 
едноличниот дожд, влечат торби и рачни куферчиња и 
изгледаат изгубено како некој што го изживеал патувањето 
како сон од течни слики, меѓу морето и небото, метрономот 
на палубата што се спушта и издигнува, осцилирањето на 
бранот, зашеметувачкиот хоризонт. Некој носи на врат 
дете, кое поради молчаливоста е сигурно Португалче, 
не се сетило да праша каде се наоѓа, или пак му кажале 
претходно, кога, за набрзина да го успијат во задушливото 
купе, му ветиле преубав град и среќен живот, друга некоја 
сказна за маѓепсување, дека ним не им оделе добро 
иселеничките работи. И една повозрасна жена која се 
мачи да отвори еден чадор, ја испушта малата кутија од 
зелена масна хартија што ја носеше под рака, во облик на 
ковчег, и од калдрмата на пристаништето се растури тој 
ковчег, отскокна поклопецот, истурајќи ја внатрешноста, 
немаше ништо вредно, само предмети интимно значајни, 
некои шарени парчиња ткаенина, писма, некои портрети 
се разлетаа, бисери што се испокршија, бели сега веќе 
извалкани топчиња, еден од нив потона меѓу пристаништето 
и предниот дел од бродот, таа е патничка од третата класа.
 Како што стапнуваат на копно, трчаат да се засолнат, 
странците мрморат против невремето, како да сме ние 
виновни за ова лошо време, се чини како да заборавиле 
дека во нивните франции и англии е далеку полошо, 
конечно, ним сè им служи за ги потценат сиромашните 
земји, па дури и дождот, посилни причини имаме ние да се 
жалиме, та дури и за тоа сме воздржани, проклета и оваа 
зима, која тука оди од искорнатата земја кон плодните 
полиња, и недостатокот што ни го причинува, зашто е толку 
мала нацијата. Веќе започна истоварувањето на багажот, 
под светкавите маици без ракави морнарите се мали дебели 
човечиња подврзани на главите, таму долу се придвижуваат 
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со леснотија, со капчиња, куси одежди, измрсени, со раце 
ширум отворени, но толку рамнодушни на таа голема 
влажност што на универзумот му пркосат, можеби овој 
презир на утеха им помага да сочувствуваат со торбите на 
патниците, тие паричници како што се вели сега, и да се 
зголеми од сомилост бакшишот, бедни луѓе, со испружена 
рака, го продаваат еден по еден оној што има бескрајност, 
помиреност, покорност, трпение, така ќе продолжиме ние 
да среќаваме луѓе што од такви пазарења чинат трговски 
свет. Патниците преминаа кон царинската зона, малкумина 
како и што се претпостави, и ќе треба време дури оттаму 
да излезат, толку има документи да се испишат и толку е 
беспрекорен ракописот на цариниците на смена, можеби 
најбрзите одмараат во недела. Приквечерината се смрачува, 
а уште е четири часот, со уште малку сенка ќе падне ноќта, 
но тука внатре е како што отсекогаш било, запалени светат 
цел ден слабите ламби, некои догорени, една од нив веќе 
цела недела е таква и уште не ја смениле. Низ валканите 
прозорци едвај се пробива водената бистрина. Натежнатиот 
воздух се впива во влажните облеки, неудобниот багаж, 
завиткан во ткаенини, и меланхолијата ги обзема, ги 
занемува патниците, нема ниту блед привид на радост во 
ова враќање. Царината е претсобје, вход, лимбус за премин 
кон она што ќе биде онаму надвор.
 Еден сив исушен човек ги потпишува последните 
документи, ги зема нивните копии, сега може да се оди, 
да се излезе, да се продолжи животот на цврсто копно. 
Го придружува еден товарач на багаж чијшто физички 
изглед не треба детално да се опишува, или би требале да 
продолжиме до бескрај со ревносното набљудување, за 
да не се јави забуна во главата на некој што има потреба 
да ги разликува еден од друг, ако има таков, поради него 
би морале да кажеме дека е сув, сив, и црномурен, и со 
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избричено лице, како за оној што пред малку се зборуваше, 
но сепак толку различни, едниот патник, другиот товарач 
на багажи. Едниов го товари големиот куфер во метална 
количка, другите два, помали, ги остава да висат на 
рамениците со еден кожен јазол преврзан преку тилот, 
небаре воловска запрега или монашка шамија. Тука 
надвор, засолнат под широката стреа, го спушта товарот 
на под и тргнува да бара такси, но непотребно, тие обично 
се наоѓаат веднаш по пристигнувањето на параходите. 
Патникот гледа кон ниските облаци, потем кон барата 
од вода насобрана над нерамното земјиште, водите крај 
пристаништето загадени со масла, лушпи, разни отпадоци, 
и ете некои луѓе што поправаат воени бродови, дискретни, 
не мислел дека ќе ги најде тука, бидејќи вистинското место 
на овие морепловци е ширум големото море, или зашто 
не е време на војна или на воени вежби, на заливите, 
широко над него за да може во него да се закотват сите 
светски флоти, како што некогаш се велеше и денес уште 
се повторува, без да се грижи какви флоти се тие. Други 
патници излегуваат од царината, свечено проследени 
од нивните товарачи, и одеднаш пристигна таксито 
заплискувајќи вода по улицата. Се раздвижија немирни 
чекачите, но носачот на багаж скокна од скалата, со широк 
чекор, За оној господин е, истопорувајќи се пред покорниот 
службеник од пристаништето на Лисабон, кога дождот 
и околностите се поволни, дадено е да се има среќа в 
рацете скромни, во еден миг дај ја или повлечи ја, како 
што се верува дека Бог животот. Додека возачот го ставаше 
багажот на возилото, патникот праша, за првпат му се 
забележа благ бразилски акцент, Зошто оние чамци се на 
пристаништето, и носачот на багаж одговори, едвај дишејќи, 
помагајќи му на возачот да го крене тешкиот голем куфер, 
Ах, тоа е морнарско пристаниште, поради лошото време 
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ги довлечкаа тука завчера, инаку ќе се скршеа сидрата 
лулајќи се низ вода ќе отидеа на суво во Алгеш. Стигнуваа 
други такси возила, беа задоцниле, или пак параходот 
беше стигнал пред очекуваното време, во тој момент на 
чистинката имаше панаѓур, и задоволството од потребата 
стана банално, Колку Ви должам, праша патникот, Колку што 
вели табелата, одговори носачот на багаж, но не кажа каква 
табела е таа ниту пак ја спомна реалната цена на услугата, 
î се беше доверил на судбината што ги чува храбрите, па 
макар и товарачи на багаж, Со мене носам само англиски 
пари, Ах, сеедно е, и на испружената дланка виде како му 
капат шилинзи, монета која повеќе од сонцето блескаше, 
конечно го освои сонцето како да ги победува облаците 
над Лисабон што отежнуваа. Поради големите товари на 
грбот и длабоките вознемирувања, првиот услов за долг 
и плоден живот за носачите на багаж беше да имаат јако 
срце, од бронза, или сосема ќе се стркалаше нивниот 
господар, сурнат. Сака да возврати поради преголемата 
великодушност, барем да не остане должен со зборови, 
поради тоа на големо наведува податоци за работи за кое 
не бил запрашан, додавајќи ги притоа заблагодарувањата 
што не му ги слушаат, Овие бродови, господине, нашиве, 
португалскиве, се моќни, брзи и спремни за напад на воени 
подморници, Тежо е, Дао, Лима, Волга, Темза, Дао е најблизу. 
Не се разликуваат, би можеле дури и имињата да им ги 
разменат, сите исти, близнаци, обоени со сивило-мртвило, 
потопени од дожд, без жива силуета на бродските патеки, 
со мокри знамиња како партали, со лиценца и со доволна 
почит, но ете, дознавме дека ова е Дао, ако затреба ќе се 
вратиме пак на него.
 Носачот на багаж го подига капчето во знак на 
благодарност, се пали такси возилото, возачот сака да му 
се каже, Каде, тоа е прашањето, толку едноставно, толку 
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природно, толку пригодно на околноста и на местото, 
патникот е затечен и изненаден, небаре купувањето 
бродски билет во Рио де Жанеиро да беше и да можеше 
да продолжи да биде одговор на сите прашања, дури и на 
оние, минатите, кои во свое време не наидувале на ништо 
друго освен на тишина, а сега мачно излегува од бродот 
и сепак гледа дека не е, можеби зашто му го поставиле 
едното од двете судбински прашања, При што другото, би 
било она, впрочем, пострашното, Зошто. Возачот погледна 
во ретровизорот, му се причини дека патникот не го чул, 
само што не беше ја отворил устата за да повтори, Каде, 
одговорот пресече прв, уште неодлучен, отсечен, Во некој 
хотел, Кој, Не знам, и штом кажа, Не знам, патникот дозна 
што сака, со така цврста убеденост како да го преминал 
целиот пат проценувајќи го изборот, Некој близу реката, 
онаму долу, Близу до реката само ако е Браганса, каде 
што почнува улицата Алекрим, не знам дали ја знаете, Не 
се сеќавам на хотелот, но знам каде е улицата, живев во 
Лисабон, Португалец сум, Ахх, Вие сте Португалец, поради 
акцентот помислив дека сте Бразилец, Толку многу се 
забележува, Добро, нешто се забележува, Веќе шеснаесет 
години како не сум дошол во Португалија, Шеснаесет 
години се многу, ќе видите големи промени тука, и со овие 
зборови возачот нагло замолчи.
 На патникот не му се чинеше дека има толку многу 
промени. Авенијата по којашто продолжија многу се 
совпаѓаше со сеќавањето за неа, само дрвјата беа повисоки, 
не е за чудење, растеле непрекинато шеснаесет години, но 
и покрај тоа, ако низ магливото сеќавање гледаше зелени 
крошни лисја, сега пак зимската голотија на гранките 
ја смалуваше големината на алеите, и едното нешто 
наликуваше на другото. Се изретчи дождот, само некои 
изгубени капки паѓаа, но во бескрајот не се имаше отворено 
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ниту една пукнатина синило, облаците не се беа растргнале 
еден од друг, прават еден единствен и густ таван со оловна 
боја. Многу врнеше, праша патникот, Потоп е, еве веќе два 
месеца како небото се престори во вода, одговори возачот, 
и ги исклучи бришачите на ветробранот. Малку возила 
поминуваа, малку трамваи, по некој пешак што бездушно го 
затвораше чадорот, по должината на пешачките зони големи 
бари се беа насобрале поради затнувањето на шахтите, 
една до друга по некоја отворена гостилница, морбидни, 
како со смола намачкани светла опкружени со густа сенка, 
молчалива слика на една валкана чаша со вино на сребрен 
шанк од цинк. Овие фасади од надворешни привиди се 
ѕидините што го затајуваат градот, и такси возилото следи 
по нив, без брзање, како да оди во потрага по дупка, по 
некаква пукнатина, по некоја порта на предавство, влез во 
лавиринтот. Бавно минува вовчето од Кашкаиш, мрзеливо 
забавувајќи, беше тргнал со доволна брзина за да го 
помине такси возилото, а сепак остана одзади, влезе во 
станицата кога возилото веќе шибна далеку, и возачот рече, 
Хотелот е оној, на влезот од улицата. Застана наспроти 
едно кафуле, подвикна, Најдобро ќе биде првин да се оди 
да се види дали има слободни соби, не можам да чекам 
ниту пред портата поради трамваите. Патникот излезе, 
погледна крадешкум кон кафулето, со име Ројал, трговски 
пример за носталгичниот монархиски копнеж по времето 
на републиката, или остаток од последното кралство, 
англиски или француски маскиран, примамлив е овој случај, 
се гледа и не се знае како да се каже зборот, дали роијал 
или руаијал, имаше време да го разгледа прашањето зашто 
веќе не врнеше и улицата се издигаше нагоре, потоа си 
претпостави, се враќа од хотелот, со соба или без соба, а од 
таксито ниту сенка, исчезнато со багажот, облеката, личните 
предмети, неговите документи, и во себе самиот се запраша 
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како би живеел доколку му ги земат овие и сите други 
добра. Веќе ги искачуваше надворешните скали од хотелот 
кога сфати, поради тие помисли, дека е многу уморен, тоа 
го почувствува, огромен замор, сон во душата, очај, кога би 
знаеле со доволна разумност што е ова, за да го изговориме 
зборот и да го замислиме како поим.
 Капијата од хотелот, кога ја поттурна, испушти некакво 
електрично брмчење, некогаш сигурно имало мало ѕвоно, 
ѕвон ѕвон!, но секогаш треба да се земе предвид напредокот 
и неговите подобрувања. Имаше копје забиено во скалата, и 
над сводот од држачите, долу, една фигура од лиено железо 
се издигаше право држејќи во раката кристална топка, 
претставувајќи, фигурата, еден палјачо облечен во дворска 
одежда, ако изразот добива на значење со повторувањето 
на нештата, ако не е плеонастичен, зашто кога некој видел 
некој палјачо, а да не бил облечен во дворска одежда, за тоа 
се палјачата, требаше појасно да се каже, Палјачо облечен 
како палјачо, според кројот на одеждата, италијански 
модел, ренесанса. Патникот ги искачи бесконечните скали, 
се чинеше неверојатно што требаше да се искачи толку 
горе за да достигне до првиот кат, искачување до Еверест, 
сè уште подвиг и сон и утопија на планинарите, она што е 
важно беше тоа што се појави горе еден човек со мустаќи 
со развиорен збор, опа, не кажа, но може токму така да 
се преведе неговиот начин на гледање и наведнувајќи 
се од високиот кат, испитувајќи какви добри ветрови и 
лоши времиња го довлечкале овој гостин, Добра вечер, 
господине, Добра вечер, недостига здив за повеќе, човекот 
со мустаќите се насмевнува со разбирање, Една соба, и 
насмевката е сега како на некој што бара прошка, нема соби 
на овој кат, тука е рецепцијата, салата за вечера, салата 
за престој, таму внатре има кујна и шпајз, собите се горе, 
поради тоа треба да се качиме на вториот кат, оваа тука не 
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зашто е мала и мрачна, не ни оваа затоа што прозорецот 
гледа кон внатрешноста од зградата, зафатени се тука, Би 
сакал соба од каде може да се гледа реката, Ах, одлично, 
тогаш бездруго ќе Ви се допадне двесте и еден, утрово се 
ослободи, ќе Ви ја покажам веднаш.
 Вратата се наоѓаше на крајот од ходникот, имаше 
лакирана метална плочка, црни броеви на бела позадина, 
да не беше ова скромно затаена хотелска соба, без луксуз, 
да беше двесте и два бројот на вратата, и веќе домаќинот би 
можел да се вика Жачинто и да биде сопственик на имот во 
Тормеш, и не би биле ова случки од улицата Алекрим туку 
од Елисејските Полиња, од десно на оној што се качува, како 
хотелот Браганса, и само во ова си заличуваат. На патникот 
му се допадна собата, или собите, да бидеме поригорозни, 
зашто беа две, споени со еден широк празен простор, 
во свод, таму местото за спиење, некогаш тоа се викаше 
одаја, од другата страна беше собата за дневен престој, во 
куси црти, сместувањето наличуваше на дом, со тој тмурен 
мебел од мазно махагон дрво, пердињата на прозорците, 
кадифената светлина. Патникот чу остро чкрипење на 
трамвај што ја искачуваше улицата, беше во право возачот. 
Тогаш му се причини како да беше минало многу време 
откако го остави такси возилото, ако уште беше таму, и 
внатре во себе се насмевна од сопствениот страв да не биде 
ограбен, Ви се допаѓа собата, праша директорот, со глас 
и строгост на некој што и е таков, но љубезен како што се 
очекува од тргувањето со гостинот, Ми се допаѓа, останувам 
тука, А колку дена, Уште не знам, зависи од неколку работи 
што треба да ги завршам, од времето што ќе ми треба. 
И тековниот разговор, секогаш истата конверзација во 
вакви случаи, но во овој сега има состојка на лажливост, со 
оглед на тоа што патникот нема работи со кои треба да се 
занимава во Лисабон, никаква работа што заслужува да се 
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нарече работа, кажа лага, тој што некогаш беше прогласил 
дека ја мрази неточноста.
 Слегоа на првиот кат и управителот викна еден 
вработен, слуга за сè и сешто и човек за физички работи, 
да оди да го земе куферот на овој господин, Такси возилото 
чека надвор наспроти кафулето, и патникот слезе со него, 
за да го плати возењето, денес уште се користи тој јазик на 
кочијаш и коњ, и да провери дека ништо не недостасува, 
лошо насочена недоверба, незаслужена проценка дека 
возачот е чесна личност и само сака да му се исплати она 
што таксиметарот покажува, и плус вообичаениот бакшиш. 
Нема да ја има среќата на носачот на багаж, нема да има 
повторна распределба на златници, зашто во меѓувреме 
патникот смени на рецепцијата неколку од своите англиски 
пари, не дека великодушноста нè заморува, но еднаш не е 
секогаш, а перчењето и глумата на важност се навреда за 
сиромашните. Куферот тежи многу повеќе одошто моите 
пари, и кога стигнува до катот, управителот, кој таму чекаше 
и го набљудуваше носењето, направи гест на помош, раката 
надолу, гест симболичен и поткупен како да го фрлаше 
првиот камен, така товарот се крена целиот врз грбот на 
слугата, само слуга по занимање, не по возраст, којашто 
веќе се чувствуваше, додека тој ја чувствуваше тежината 
на куферот и мислејќи на оние први зборови, од едната 
страна и од другата потпрен на помошните површини, и 
вториот, ист таков, му го даваше домаќинот, исцрпен од 
болка поради напорот. Оди таму накај вториот кат, Двесте 
и еден, Пимента, овој пат Пимента има среќа, не мора да 
оди на високите катови, и додека тој се качуваше, се врати 
гостинот за да влезе на канцеларијата, малку истоштен 
од напрегањето, зема пенкало, и запишува во книгата на 
гостите, за себеси самиот, она што е нужно за да се знае кој 
вели дека е, во исцртаната коцка и оцртувајќи ја со линијар 
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страницата, име Рикардо Реиш, возраст четириесет и 
осум години, со потекло од Порто, граѓански статус самец, 
професија лекар, последно живеалиште Рио де Жанеиро, 
Бразил, од каде и доаѓа, патувал со Хајланд Бригејд, се чини 
почеток на една исповед, на една интимна автобиографија, 
сето она што е тајно се содржи во овој ред ракопис, сега 
проблемот е, единствено, да се дознае останатото. И 
директорот, кој стоеше со вратот искривен за да го следи 
синџирот од букви и да го протолкува, одеднаш, значењето, 
помисли дека дознал којзнае што, и кажа, Господине доктор, 
не е ласкање, печат е, признание на едно право, на една 
заслуга, на една вредност, што си бара итна надомест, дури 
и непишана, Моето име е Салвадор, јас сум одговорен за 
хотелот, директорот, ако посакате господине докторе што 
и да е, само треба да ми кажете, Во колку часот се служи 
вечерата, Вечерата е во осум часот, господине докторе, 
се надевам дека нашата кујна ќе Ве задоволи, имаме исто 
така и француски специјалитети. Докторот Рикардо Реиш 
ја призна, со некаков гест на главата, сопствена надеж за 
тоа што му беше кажано, ги доближи до себе мантилот и 
шеширот, коишто ги имаше оставено на една фотелја, и се 
повлече.
 Момчето чекаше, од страната на собата, со отворена 
врата. Рикардо Реиш го виде на влезот од ходникот, знаеше 
дека кога ќе стигне до него човекот ќе ја пружи покорната, 
но и заповедничка дланка, соодветно на тежината на 
товарот, и додека чекореше забележа нешто што претходно 
го немаше забележано, а тоа е дека имаше врати само на 
една страна, а на другата страна беше ѕидот со скалите, и 
мислеше на тоа небаре стануваше збор за важно прашање 
што не смееше да го заборави, навистина беше уморен. 
Човекот го зеде бакшишот, повеќе го насети отколку што 
го виде, што за него беше вообичаено, и се усреќи, па 
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рече, Господине докторе, многу благодарам, не може да се 
објасни како го знаеше тоа, а ја немаше видено книгата на 
гости, всушност пониските класи не треба да им завидуваат 
на поучените класи за остроумноста и ерудицијата. Пимента 
чувствуваше болка во плешката од едното рамо зашто со 
еден нокот лошо се беше фатил за куферот, не делува како 
човек со големо искуство на пренесување.
 Рикардо Реиш седнува на еден стол, со погледот 
разгледува наоколу, токму тука ќе живее не знае колку 
денови, можеби ќе земе под наем куќа и ќе отвори 
канцеларија, можеби ќе се врати во Бразил, па сега за 
сега хотелот е доволен, неутрално место, без компромис, 
место на премин и на живот во исчекување. Отаде мазните 
пердиња, прозорците одеднаш станаа светли, тоа беа 
уличните светилки. Толку доцна веќе. Тој ден заврши, она 
што од него останува се распространува далеку над морето 
и бега, а само уште пред неколку часови Рикардо Реиш 
пловеше по тие води, сега хоризонтот е онаму до каде што 
досега неговата рака, ѕидови, мебел што ја одблеснува 
светлината како црно огледало, и наместо длабокото 
треперење на парните возила, тој го слушаше шепотот, 
шумолењето на градот, шест стотини илјади луѓе што дишат, 
викаат од далеку, сега и внимателни чекори во ходникот, 
глас на една жена што вели, Веднаш доаѓам, тоа е сигурно 
собарката, тие зборови, тој глас. Го отвори едниот од 
прозорците, погледна надвор. Не врнеше повеќе. Свежиот 
воздух, влажен од ветерот што минуваше над реката, 
влегува низ собата внатре, го променува непроветрениот 
воздух, како валкани алишта во затворена фиока, еден 
хотел не е дом, треба пак да си спомне на тоа, му остануваат 
мирис од ова и од она, една испотена бессоница, една ноќ 
на љубов, мокра ноќница, прав на чевлите исчеткани на 
излегување, а потем доаѓаат собарките, и ги средуваат 
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креветите со чисти чаршафи, и метат, и нивниот допир на 
жени останува, ништо од тоа не може да се избегне, тоа се 
знаците на нашето човештво.
 Го остави прозорецот отворен, отвори друг, и по 
кошула, освежен, со надојдена сила, почна да ги отвора 
куферите, за помалку од половина час се распакува, ги 
нареди работите во мебелот, во фиоките на комодата, 
чевлите на полицата за чевли, ги закачи алиштата на 
закачалка, црната лекарска актовка ја стави длабоко во 
темнината на еден плакар, и книгите на една полица, тие 
малкуте што со себе ги имаше понесено, неколку класични 
дела што не ги читаше редовно, различни англиски поети, 
три или четири бразилски автори, од португалските едвај 
десетина, и среде нив се наоѓаше една што припаѓаше 
на библиотеката на Хајланд Бригејд, имаше заборавено 
да ја врати пред да излезе од бродот. Во тоа време 
веќе, доколку ирскиот библиотекар забележал дека ја 
нема, големи и тешки обвинувања биле упатени на кон 
лузитанската татковина, земја на подмолници и крадци, 
како што рече Брон и ќе каже О’Брајан, но токму овие мали 
случки, локални, по обичај причинуваат големи и светски 
последици, но јас сум невин, се колнам во тоа, тоа беше 
само заборавност и ништо повеќе. Ја стави книгата на 
полицата покрај креветот за да ја дочита деновиве, уживајќи 
во четивото, насловот беше The god of the labyrinth, авторот 
беше Херберт Кејн, исто така Ирец, по не толку необична 
коинциденција, но името, тоа да, тоа е сосема необично, 
зашто со најголема грешка во изговорот би можело да 
се прочита, Кој*, се римува, Кејн, Кој, писател којшто не е 
само непознат зашто некој го нашол во Хајланд Бригејд, 
сега, ако таму се наоѓаше еден единствен примерок, ниту 

* Quain се изговара исто како Quem што на португалски значи „кој“ (заб.на 
прев.)
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тоа повеќе, дотолку поголема причина да се запрашаме, 
Кејн, Кој. Досадата на патувањето и сугестијата на насловот 
го привлекоа, лавиринт со еден бог, кој бог ли ќе беше, 
кој лавиринт беше, кој лавиринтов бог, и конечно излезе 
дека е еден обичен детективски роман, една едноставна 
приказна за убиство и истрага, сторителот на злосторот, 
жртвата, ако напротив не постоеше претходно жртвата пред 
злосторникот, и конечно детективот, сите тројца соучесници 
на смртта, навистина ви велам дека читателот на 
детективски романи е единствениот вистински преживеан 
на приказната што ја чита, односно секој читател ги чита 
сите приказни како единствен и вистински преживеан.
 И има хартии за тргање на страна, тие со стихови 
запишани страници, најстарата датира од дванаесетти 
јуни од илјада деветстотини и четиринаесеттата година, се 
наближуваше војната, Големата војна, како подоцна ја викаа 
сè додека не направија друга поголема, Учителу, спокојни 
се сите часови што ги губиме, ако губејќи ги, како небаре во 
вазна да ставаме цвеќиња, и потем заклучуваше, Од животот 
ќе си заминеме мирни, без ниту најмало каење што сме 
живееле. Не се така, всушност, напишани, секој ред во себе 
го носи покорниот стих, но на таков начин, продолжени, 
тие и ние, без друга пауза направена од воздишка и од 
пеење, ние ги читаме, и најскората страница од сите е со 
датум тринаесетти ноември илјада деветстотини триесет и 
петтата, помина месец и половина од кога ја има напишано, 
уште свежа страница, и вели, Живеат во нас безбројни ако 
мислам или чувствувам, не го познавам оној што мисли и 
чувствува, само сум местото каде што се мисли и чувствува, 
и, иако не завршува тука, како да завршува, штом отаде 
мислењето и чувствувањето нема ништо повеќе. Ако само 
тоа сум, мисли Рикардо Реиш откако прочита, кој сега го 
мисли она што јас го мислам, или мислам дека мислам 


