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ЖИ ВЕ АМ во ви ла та Бор ге зе. Ов де не ма ни трош ка не чис то ти ја, ни ту 
стол кој не е на сво е то мес то. Ов де сме пот пол но са ми и мртви сме.
 Ми на та та ноќ Бо рис от к ри де ка е вош лив. Мо рав да му ги 
из б ри чам миш ки те но ду ри ни то гаш ја де жот не прес та на. Ка ко 
не кој мо же да фа ти вош ки на вак во прек рас но мес то? Но, не е 
важ но. Мо же би ни ко гаш не ќе се за поз на ев ме тол ку ин тим но, Бо-
рис и јас, да не беа вош ки те.
 Бо рис ту куш то ми да де ре зи ме на сво и те пог ле ди. Тој е кли-
мат с ки про рок. Вре ме то и по на та му ќе би де ло шо, ве ли. Ќе има 
уш те по ве ќе ст ра да ња, по ве ќе смрт, по ве ќе очај. Ни ка де ни нај-
ма ло на вес ту ва ње за про ме на. Ра кот на вре ме то нè ја де. На ши те 
хе рои се са мо у би ле, или се са мо у би ва ат. Хе рој, зна чи, не е Вре-
ме то, ту ку Без в ре ме нос та. Мо ра ме да тр г не ме нап ред, со мар шов 
че кор, кон зан да на та на смртта. Не ма бе га ње. Кли ма та не ма да се 
сме ни.

Есен е од мо ја та вто ра го ди на во Па риз. Пра тен сум ов де со при чи-
на ко ја сè уш те не ус пе вам да ја сфа там.
 Не мам па ри, не мам из во ри, не мам на де жи. Јас сум нај ве се-
ли от чо век. Пред ед на го ди на, пред шест ме се ци, мис лев де ка сум 
умет ник. Ве ќе не мис лам на тоа, сум. Сè што бе ше кни жев ност от-
пад на од ме не. По ве ќе не ма кни ги кои тре ба да се на пи шат, фа ла 
му на Гос по да.
 А ова, то гаш? Ова не е кни га. Ова е об ви не ние, кле ве та, лич-
на нав ре да. Ова не е кни га, во во о би ча е на та смис ла на збо рот. Не, 
ова е про дол же на нав ре да, пол на ус та плун ка во ли це то на Умет-
нос та, кло ца по га зот на Бо га, на Чо ве кот, Суд би на та, Вре ме то, Љу-
бов та, Уба ви на та... ка ко са ка те. Јас ќе ви пе ам, ве ро јат но мал ку 
фалш, но ќе ви пе ам. Ќе пе ам до де ка пцо ви су ва те, ќе тан цу вам 
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врз ва ши от вал кан леш...
 За да пе еш, мо раш прво да ја от во риш ус та та. Мо раш да 
имаш чифт гра ди, и мал ку му зич ко зна е ње. Не е за дол жи тел но 
да имаш хар мо ни ка, или ги та ра. Суш тин с ка ра бо та е да са каш да 
пе еш. Ова, то гаш, е пес на. Јас пе ам. 

Те бе, Та ња, ти пе ам. Би са кал да мо жев да пе ам по доб ро, по ме ло-
дич но, но то гаш ве ро јат но ни ко гаш не би се сог ла си ла да ме слу-
шаш. Си ги чу ла дру ги те ка ко пе ат, а тие те ос та ви ле сту де на. Тие 
пе ат или прем но гу уба во, или не до вол но уба во.
 Два е сет и не кој е во ок том в ри. По ве ќе не во дам смет ка за 
да ту ми те. Да ли би се рек ло – мо јот сон од ми на ти от 14 но ем ври? 
Има ин тер ва ли, но тие се ме ѓу со ниш та та и од нив не ос та ну ва 
ниш то во свес та. Све тот око лу ме не се то пи, тук-та му ос та вај ќи 
дам ки од вре ме. Све тот е рак кој са ми от се ја де... Мис лам де ка 
ко га ве ли ка та ти ши на ќе се спуш ти врз сè и на се ка де, му зи ка та ко-
неч но ќе три ум фи ра. Ко га сè ќе се вра ти во ут ро ба та на вре мето, 
од но во ќе се вос пос та ви ха о сот а ха о сот е пар ти ту ра врз ко ја е 
на пи ша на ре ал нос та. Ти, Та ња, си мо јот ха ос. За тоа пе ам. Тоа ду ри 
не сум ни јас, тоа све тот уми ра от ф р лај ќи ја ко шул ка та на вре ме то. 
Јас сум сè уште жив, кло цам во тво ја та ут ро ба, ре ал ност врз ко ја 
се пи шу ва.
 Дре мам. Фи зи о ло ги ја на љу бов та. Кит со пе нис од два мет ри, 
во од мо ра ње. Лил јак – pénis libre. Жи вот ни со кос ка во пе ни сот. 
Од ту ка, тврд ко кос ка... „За сре ќа“, ве ли Гур мон, „кај ма жот се за-
гу би ла кос ке на та ст рук ту ра“. За сре ќа? Да, за сре ќа. За мис ле те ја 
чо веч ка та ра са ка ко ше та со кре на та кос ка. Кен гу рот има два пе-
ни са – еден за ра бот ни де но ви и еден за праз ни ци. Дре мам. Пис-
мо од же на ко ја пра шу ва да ли сум на шол нас лов за сво ја та кни га. 
Нас лов? Си гур но: „Д ра ги лез беј ки“.
 Тво јот анег дот с ки жи вот! Фра за на г-дин Бо ров с ки. Во сре ди-
те ру чам со Бо ров с ки. Не го ва та же на, ису ше на кра ва, прет се да ва. 
Се га учи ан г лис ки – оми лен збор ѝ е „вал ка но“. Вед наш се гле да 
как ви да ве жи се Бо ров с ки. Но че кај те...
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 Бо ров с ки но си со мот с ки пан та ло ни и сви ри хар мо ни ка. Не-
по бед ли ва ком би на ци ја, осо бе но ко га чо век ќе по мис ли де ка не е 
лош умет ник. Наг ла су ва де ка е Пол јак, но не е, се раз би ра. Ев ре ин 
е, Бо ров с ки, а не го ви от тат ко бил фи ла те лист. Всуш ност, ре чи си 
си те на Мон пар нас се Ев реи, или по лу Ев реи, што е по ло шо. Ту ка 
се Карл и По ла, и Крон ш тад и Бо рис, и Та ња и Сил вес тер, и Мол-
дорф и Лу сил. Си те ос вен Фил мор. Ис пад на де ка и Хен ри Џор дан 
Ос валд е Ев ре ин. Лу ис Ни колс е Ев ре ин. Ду ри и Ван Нор ден и Че-
ри се Ев реи. Френ сис Блејк е Ев ре ин, или Ев реј ка. Тит е Ев ре ин. Ев-
реи ме зат ру пу ва ат ка ко ла ви на. Го пи шу вам ова за мо јот при ја тел 
Карл чиј тат ко е Ев ре ин. Се во ова е важ но да се раз бе ре.
 Од си те нив, на ју бав Ев ре ин е Та ња, и по ра ди неа и јас ќе ста-
нам Ев ре ин. Зош то да не? Ве ќе збо ру вам ка ко Ев ре ин. И грд сум 
ка ко Ев ре ин. Ос вен тоа, кој ги мра зи Ев ре и те по ве ќе од Ев ре ин?
 Сам ра чен час. Мод ра стак ле на во да, др в ја та свет ка ат и се то-
пат. Ши ни те то нат во ка на лот кај Жу ре. Дол га та га се ни ца со ла-
ки ра ни бо ко ви нур ка ка ко низ то бо ган. Ова не е Па риз. Ова не е 
Ко ни Ај ленд. Ова е сам рач на сме са на си те гра до ви од Ев ро па и 
Цен т рал на Аме ри ка. Пру га та се зби ра под ме не, ши ни те се црни, 
мре жес ти, не се на мес те ни од ин же нер ту ку се ди зај ни ра ни ка-
так лиз мич но, ка ко оние тен ки пук на ти ни во по лар ни от мраз кои 
ка ме ра та ги ре гис т ри ра во сте пе ни на црно.

Хра на та е ед на од ра бо ти те во кои бес к рај но ужи вам. А во оваа 
прек рас на ви ла Бор ге зе ре чи си и не ма траг од хра на. Тоа по не ко-
гаш е по зи тив но зас т ра шу вач ки. Го за мо лив Бо рис кој з нае кол ку 
па ти да ку пи леб за по ја док, но тој се ко гаш за бо ра ва. Се чи ни де ка 
тој из ле гу ва да по ја ду ва. А ко га се вра ќа, си ги чеп ка за би те а од ја-
реш ка та бра да му ви си ма ло пар че јај це. Ја де во рес то ран, од об ѕир 
кон ме не. Ве ли де ка го пов ре ду ва ако пред ме не ја де го лем об рок.
 Ми се до па ѓа Ван Нор ден но не го де лам не го во то мис ле ње 
за не го. Не се сло жу вам, на при мер, де ка е фи ло зоф, или мис ли-
тел. Тој е за вис ник од пич ка, тоа е сè. И ни ко гаш не ма да би де 
пи са тел. Ни ту Сил вес тер ќе би де пи са тел, ма кар име то да му бол-
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с ко ти со цр ве ни свет ла со сна га од 50.000 све ќи. Един с т ве ни те пи-
са те ли око лу ме не кон кои имам не как ва по чит, во ми гов, се Карл 
и Бо рис. Тие се оп сед на ти. Сја ат од нат ре со бел пла мен. Лу ди се и 
пот пол но глу ви. Тие се па тал ци. 
 Мол дорф, од дру га ст ра на, кој ис то та ка ст ра да на осо бен на-
чин, не е луд. Мол дорф се опи ва со збо ро ви. Тој не ма ве ни или 
крвни са до ви, не ма срце или буб ре зи. Тој е пре но сен сан дак ис-
пол нет со без б рој фи о ки а врз фи о ки те има оз на ки на пи ша ни со 
бе ло мас ти ло, ка фе но мас ти ло, цр ве но мас ти ло, си но мас ти ло, 
ци но бер, шаф ран, ли ла во, хи пер ман ган, кај си ја, тир киз но, оникс, 
Ан жу, ха рин га, пу ра, па ти ни ра на ба кар на, гор гон зо ла...
 Ја пре мес тив ма ши на та за пи шу ва ње во со сед на та со ба, ка де 
мо жам да се гле дам во ог ле да ло до де ка пи шу вам.
 Та ња е ка ко Ире на. Оче ку ва де бе ли пис ма. Но има и дру га Та-
ња, ед на Та ња ка ко го ле мо се ме, ко ја на се ка де рас п ра шу ва по лен 
– или, да ре че ме, мал ку Тол с тој, сце на та во ко ја во шта ла та се ис-
ко пу ва фе ту сот. Та ња е и трес ка – les voies urinaires1, Кафé на сло-
бо да та, плош тад де Вош, јар ки кра ва ти на бу ле ва рот Мон пар нас, 
тем ни ба њи, пор то сек, ци га ри Аб ду ла, ада џо за па те тич на со на та, 
слуш ни за си лу ва чи, анег дот с ки се ан си, из го ре ни си ен с ки гра ди, 
теш ки жел би, кол ку е ча сот, злат ни фа за ни на пол не ти со оре ви, 
прсти од тафт, за маг ле ни сам ра ци кои се прет во ра ат во см ре ки, 
ак ро ме га ли ја, рак и де ли ри ум, топ ли пре ве зи, же то ни за по кер, 
кр ва ви те пи си и ме ки бед ра. Та ња ве ли та ка што се кој мо же да ја 
чуе: „Го љу бам!“ И до де ка Бо рис се го ри со вис ки, таа ве ли: „Сед ни 
ов де! О, Бо рис... Ру си ја... што ќе пра вам? Прскам од тоа!“
 Но ќе, ко га ја гле дам Бо ри со ва та ја реш ка бра дич ка врз пер-
ни ца та, ста ну вам хис те ри чен. О, Та ња, ка де е се га тво ја та топ ла 
пич ка, тие де бе ли, теш ки бед ра, тие ме ки, на баб ре ни бо ко ви? 
Имам кос ка во ку рот, два е сет сан ти мет ри дол га. Ќе ја по ниш там 
се ко ја брчка во тво ја та пич ка, Та ња, ќе те на пол нам со се ме. Ќе те 

1. Мочни канали (фр.). 
Сите забелешки во текстот се од преведувачот, и се преводи на француски термини, 
освен каде што не се наведен кратенки за други јазици.
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пра там до ма кај тво јот Сил вес тер со бол ка во сто ма кот и со превр-
те на ут ро ба. Тво јот Сил вес тер! Да, тој знае ка ко да пот па ли оган, 
но јас знам ка ко да за па лам пич ка. Ст ре лам вре ли мол њи во те бе, 
Та ња, ти ги вжеш ту вам јај ни ци те. Тво јот Сил вес тер се га е мал ку 
љу бо мо рен? Неш то на се ту ва, не ли? Ги на се ту ва ос та то ци те од мо-
јот го лем кур. Јас мал ку ги ра ши рив бре го ви те, ги ис пег лав бр ч ки-
те. Пос ле ме не, ќе мо жеш да при маш пас ту ви, би ко ви, оп сад ни 
ов ни, зме јо ви, бер нар дин ци. Мо жеш да си пи каш жа би, лил ја ци, 
гуш те ри во рек ту мот. Мо жеш да прдиш во ап ре џа ако са каш, или 
да рас п неш цит ра пре ку па по кот. Те ебам, Та ња, та ка да ос та неш 
изе ба на. А ако ти е страв од јав но ебе ње, ќе те ебам при ват но. 
Ќе ис ку бам не кол ку влак на од тво ја та пич ка и ќе ги за ле пам врз 
Бо ри со ви от об раз. Ќе заг ри зам во тво јот кли то рис и ќе ис п лу кам 
пар чи ња го ле ми кол ку два фран ка...

Ин ди го не бо ис чис те но од ру нес ти об ла ци, тен ки дрвја бес к рај но 
из дол же ни, нив ни те црни гран ки гес ти ку ли ра ат ка ко ме се ча ри. 
Мрач ни, се ниш ни дрвја, нив ни те стеб ла се бле ди ка ко пе пел од 
ци га ри. Врвна ти ши на, пот пол но ев роп с ка. Ро лет ни те спуш те ни, 
ду ќа ни те зат во ре ни. Тук-та му цр ве но свет ло кое оз на чу ва сред ба. 
Ст ро ги фа са ди те, ре чи си за ка ну вач ки; сов р ше ни ос вен од зак р пи-
те од сен ки те кои ги фр ла ат др в ја та. Ми ну вај ќи крај Оран ж é ри се 
пот се ту вам на еден друг Па риз, оној Па риз на Мом, Го ген, Па риз 
на Џорџ Мур. Мис лам на оној ужа сен Шпа нец кој то гаш го вџа шу-
вал све тот со сво и те ак ро бат с ки ско ко ви од стил во стил. Мис лам 
на Спен г лер и на не го ви те ужас ни ма ни фес ти, и се пра шу вам да ли 
сти лот, сти лот од го ле ми раз ме ри, е мртов. Ве лам де ка умот ми е 
об зе мен од тие мис ли, но тоа е вис ти на; ду ри по доц на, от ка ко ја 
пре ми нав Се на, от ка ко зад ме не го ос та вив кар не ва лот од свет ла, 
му доз во лу вам на умот да си иг ра со тие идеи. За миг не мо жам 
ниш то да мис лам – ос вен де ка сум чув с т ви те лен и про бо ден од 
чу до то на овие во ди кои од ра зу ва ат еден за бо ра вен свет. Од две-
те ст ра ни на бре гот др в ја та теш ко се на ва лу ва ат врз за маг ле но то 
ог ле да ло; ко га ќе поч не вет рот и ќе ги ис пол ну ва со шум но мр мо-
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ре ње, ќе кап нат не кол ку сол зи и ќе зат ре пе рат до де ка во да та ви-
те ли под нив. Се гу шам. Ни кој со ко го мо жам да спо де лам ба рем 
от се чок од мо и те чув с т ва...
 Не вол ја та со Ире на е де ка таа има пат на тор ба на мес то пич-
ка. Са ка де бе ли пис ма за да ги ста ви во сво ја та пат на тор ба. Не из-
мер ли ва, avec des choses inouïes2. А Ло на, таа има ше пич ка. Знам, 
заш то ни пра ти мал ку влак на од до лу. Ло на – ди ва ма га ри ца ко ја 
ја душ ка нас ла да та во вет рот. На се кој ви сок рид бе ше блуд ни ца 
– а по не ко гаш и во те ле фон с ки го вор ни ци и то а ле ти. Му ку пи кре-
вет на кра лот Ке рол и при бор за бри че ње со не го ви те ини ци ја ли. 
Ле же ше на То тен хем Корт Ро уд со фус та нот кре нат и се др ка ше. 
Ко рис те ше све ќи, пат ро ни, ква ки. Не ма ше кур до вол но го лем за 
неа, во це ла та зем ја... ни е ден. Ма жи те вле гу ваа во неа и се сви-
ваа. Неј зе ѝ тре баа ку ро ви на про дол жу ва ње, са мо-ек с п ло ди рач-
ки ра ке ти, вре ло мас ло нап ра ве но од во сок и смо ла. Таа би ти го 
от сек ла ку рот и би го зад р жа ла во се бе за се ко гаш, ако ѝ доз во-
лиш. Ед на пич ка во ми ли он, Ло на! Ла бо ра то рис ка пич ка за ко ја не 
пос то е ше лак мус кој би ѝ ја од ре дил бо ја та. А бе ше и лаж га, таа 
Ло на. Ни ко гаш не ма ше ку пе но кре вет за неј зи ни от крал Ке рол. Го 
кру ни са со ши ше вис ки а неј зи ни от ја зик бе ше пре полн со вош ки 
и ут реш ни ни. Кут ри от Ке рол, мо же ше са мо да се свит ка во неј зе и 
да ум ре. Таа зе де здив и тој ис пад на над вор – ка ко мртва школ ка.
 Енор м ни, за де бе ли пис ма, avec des choses inouïes. Пат на тор-
ба без рач ки. Дуп ка без клуч. Има ше гер ман с ка ус та, француски 
уши, рус ки газ. Пич ка ин тер на ци о нал на. Ко га се ве е ше зна ме то, 
бе ше цр ве но сè до гр ло то. Вле гу ваш на бу ле ва рот Жул-Фе ри а из-
ле гу ваш на Порт де Ви јет. Си го фрлил пан к ре а сот во ко лич ка – 
цр ве на ко лич ка со две тр ка ла, нор мал но. На спо јот по ме ѓу Урк и 
Мам, ка де што во да та се про ви ра ме ѓу на си пи те и по чи ва како 
стак ло под мос то ви те. Та му се га ле жи Ло на а ка на лот е полн стак-
ло и срча; ми мо зи те ли па ат, врз про зор ци те се ле пи де бел, маг-
лив прдеж. Ед на пич ка во ми ли он, Ло на! Се та од пич ка и со стак-
лен газ врз кој мо жеш да ја чи таш ис то ри ја та на Сред ни от век.
2. Со нечуени нешта.
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Мол дорф прво се прет с та ву ва ка ко ка ри ка ту ра на чо век. Ти ро ид-
ни очи. Ми ше лин с ки ус ни. Глас ка ко су па од гра шок. Под еле кот 
но си ма ла кру ша. Ка ко и да го гле даш, па но ра ма та е се ко гаш ис-
та; ја пон с ка ку ти ја за бур мут, рач ка од сло но ва кос ка, ша хов с ка 
фи гу ра, ла да ло со мо тив на храм. Фер мен ти рал тол ку дол го што 
се га е амор фен. Ква сец од кој се ис ци ца ни ви та ми ни те. Ваз на без 
плас тич но цве ќе.
 Же ни те би ле два па ти оп ло де ни во де вет ти от век, и пов тор но 
за вре ме на Ре не сан са та. Не го го но се ле пре ку го ле ми те пре сел-
би под жол ти те и бе ли те сто ма ци. Дол го пред ег зо ду сот, Та тар му 
плук нал во крвта.
 Не го ва та ди ле ма е ка ко на џу џе. Со тре то то око гле да во си-
лу е та та про ек ти ра на врз плат но то со не мер ли ва го ле ми на. Не го-
ви от глас, син х ро ни зи ран со сен ка та на шпе над ла та, го труе. Тој 
слу ша рев ка де што дру ги те слу ша ат са мо кви че ње.
 Тоа му е умот. Ам фи те а тар во кој ак те рот пру жа про теј с ка 
из вед ба. Мол дорф, раз но лик и пре ци зен, ми ну ва низ уло ги те – 
кловн, жон г лер, гол тач на пла мен, свеш те ник, блуд ник, шар ла тан. 
Ам фи те а та рот е прем но гу мал. Тој во не го пос та ву ва ди на мит. 
Пуб ли ка та е ома е на. Тој ја има кон т ро ла та.
 По пус то се оби ду вам да му се приб ли жам на Мол дорф. Тоа е 
ка ко да се оби ду ваш да му се приб ли жиш на Бо га, заш то Мол дорф 
е Бог – ни ко гаш не бил неш то дру го. Јас са мо за пи шу вам збо рови... 
 Бев имал мис ле ња за не го кои ги от ф р лив; бев имал дру ги 
мис ле ња кои ги пре ис пи ту вам. Го се ци рав за са мо да сфа там де ка 
она кое сум го имал во ра це те не би ла му ва см р д лив ка ту ку ви ли-
но коњ че. Ме нав ре ду ва ше со сво ја та гру бост а по тоа ме за ве ду-
ва ше со сво ја та чув с т ве ност. Бе ше збор лест до точ ка на гу ше ње, 
по тоа ти вок ка ко Јор дан.
 Ко га го гле дам ка ко трчка за да ме поз д ра ви, со ше пич ки те 
ис п ру же ни, со очи те нав лаж не ти, имам чув с т во де ка се поз д ра ву-
вам со... Не, ова не е на чин да се пи шу ва за тоа!

“Comme un oeuf dansant sur un jet d’eau.”3

3. Како јајце кое танцува на млаз вода.
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 Тој има са мо еден бас тун – про се чен. Во не го ви те џе бо ви 
лив чи ња со ре цеп ти за Вел т ш мерц. Се га е из ле ку ван, а ма ла та 
Гер ман ка ко ја му ги ми е ла ста па ла та се га му го крши ср це то. Ка ко 
г-дин Но нен ти тет кој на се ка де со се бе го влеч ка сво јот Гу џу ра ти 
реч ник. „Не из бе жен за се ко го“ – со зна че ње, не сом не но, не од-
мин лив. За Бо ров с ки се во ова би би ло не раз бир ли во. Бо ров с ки 
има раз ли чен бас тун за се кој ден во не де ла та, и еден за Ве лиг ден.
 Има ме тол ку мно гу за ед нич ки точ ки што ми се чи ни де ка се 
гле дам се бе си во ск р ше но ог ле да ло.
 Ги прег ле ду вав сво и те ра ко пи си, ст ра ни ци иша ра ни од преп-
рав ки. Ст ра ни ци кни жев ност. Ова мал ку ме пла ши. Тол ку мно гу 
на ли ку ва на Мол дорф. Са мо што јас сум не-Ев ре ин, а не-Ев ре и те 
има ат друг на чин на ст ра да ње. Тие ст ра да ат без нев ро зи и, ка ко 
што ве ли Сил вес тер, чо век кој ни ко гаш не мал не у ро зи не знае што 
зна чи да се ст ра да.
 Доб ро па ме там ка ко ужи вав во сво е то ст ра да ње. Ка ко во 
кре ве тот со се бе да зе маш кут ре. Од вре ме на вре ме те гре бе со 
ше па та – и то гаш си на вис ти на преп ла шен. Обич но не се пла шиш 
– се ко гаш мо жеш да го из б р каш, или да му ја от се чеш гла ва та.
 Има лу ѓе кои не мо жат да ѝ одо ле ат на жел ба та да вле зат 
во ка фез со ѕве ро ви и да би дат рас т р г на ти. Вле гу ва ат ду ри и без 
ре вол вер или кам шик. Ст ра вот ги пра ви бес т раш ни... За Ев ре инот, 
све тот е ка фез ис пол нет со ѕве ро ви. Вра та та е зак лу че на а тој е 
внат ре без кам шик или ре вол вер. Не го ва та храб рост е тол ка ва 
што ду ри не го чув с т ву ва ни из ме тот во аго лот. Гле да чи те ап ла у-
ди ра ат но тој не се пла ши. Дра ма та, си мис ли тој, се слу чу ва во 
ка фе зот. Ка фе зот, си мис ли, е све тот. Зас та нат та му сам и бес по мо-
шен, зад зак лу че на та вра та, сфа ќа де ка ла во ви те не го раз би ра ат 
не го ви от ја зик. Ни е ден лав не чул за Спи но за. Спи но за? Тие не 
мо жат ни да го заг ри зат. „Дај те ни ме со!“ ре ват, до де ка тој та му 
стои ска ме нет, иде и те му се за ле де ни, не го ви от Weltanschauung4 
тра пез е вон до фат. Еден един с т вен удар од ла вов с ка та ше па, и 
не го ва та кос мо го ни ја е зд ро бе на.
4. Поглед на свет (герм.)
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 И ла во ви те се, ис то та ка, ра зо ча ра ни. Тие оче ку ваа крв, кос-
ки, срж, жи ли. Упор но џва ка ат, но збо ро ви те се смо ла а смо ла та 
не се ја де. Смо ла та е ос но ва врз ко ја се прска ше ќер, пеп син, мај-
чи на ду ши ца, сла дец. Смо ла та, ко га ја со би ра ат смо ла ри те, е океј. 
Смо ла ри те дош ле пре ку ’ртот на по то пе ни от кон ти нент. Со нив 
до не ле ал ге бар с ки ја зик. Во пус ти на та на Ари зо на се срет на ле со 
Мон гол ци те од се ве рот, гла зи ра ни ка ко мод ри пат ли џа ни. Наб р гу 
от ка ко зем ја та го до би ла жи рос коп с ко то на ва лу ва ње – ко га Гол ф-
с ка та ст ру ја се де ле ла од Ја пон с ка та. Во ср це то на поч ва та наш ле 
ва ров ник. Са ма та зем ји на ут ро ба ја ук ра си ле со сво јот ја зик. Си ги 
ја де ле еден на друг цре ва та и шу ма та се зат во ри ла над нив, врз 
нив ни те кос ки и че ре пи, врз нив ни от тан те лен ва ров ник. Нив ни от 
ја зик бил за гу бен. Тук-та му не кој сè уш те на о ѓа ос та то ци од ме на-
же ри ја та, чел на кос ка прек ри е на со број ки. 

Как ва врска има се то ова со те бе, Мол дорф? Збо рот во тво ја та ус-
та е анар хи ја. Из ре чи го, Мол дорф, јас го че кам. Ни кој не знае, ко-
га се ра ку ва ме, за ре ки те кои по те ку ва ат низ на ша та пот. До де ка 
ти ги об ли ку ваш сво и те збо ро ви, со по лу от во ре ни ус ни, до де ка 
плун ка та ти гр го ри во об ра зи те, јас ве ќе сум скок нал пре ку по ло-
ви на Ази ја. Ако го зе мам тво јот бас тун, про се чен ка ков што е, и 
дуп нам ма ла дуп ка во тво јот бок, би мо жел да со бе рам до вол но 
ма те ри јал за да го ис пол нам Бри тан с ки от му зеј. Ние зас та ну ва ме 
на пет ми ну ти и гол та ме ве ко ви. Ти си си то низ кое се про се ју ва 
мо ја та анар хи ја, пре то пу вај ќи се во збо ро ви. Зад збо рот има ха ос. 
Се кој збор е лен та, прач ка, но ни ко гаш не ма да има до вол но прач-
ки за да се нап ра ви мре жа.
 За ка чи ле за ве си до де ка сум бил от су тен. Ли чат на ти рол с ки 
чар ша фи за ма са, на то пе ни со ли зол. Со ба та ис к ри. Сед ну вам на 
кре ве тот, за ма ен, мис леј ќи на чо ве кот пред не го во то ра ѓа ње. Од-
не на деж поч ну ва ат да би јат ѕво на, чуд на, не зем на му зи ка, бо жем 
сум преф р лен во сте пи те на цен т рал на Ази ја. Не кои ѕво нат со долг 
ба вен ѕвон, дру ги из був ну ва ат пи ја но, плач но. И се га пак е тив ко, 
ос вен пос лед на та но та ко ја ед вај ја на ру шу ва ти ши на та на ноќ та – 
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са мо слаб, ви сок гонг кој гас не ка ко пла мен.
 Ск лу чив ти вок до го вор со се бе да не ме ну вам ни ред од она 
кое ќе го на пи шам. Не ме ин те ре си ра усов р шу ва ње то на мо и те 
мис ли, ни ту на мо и те пос тап ки. Зад сов р шен с т во то на Тур ге нев го 
ста вам сов р шен с т во то на Дос то ев с ки. (Има ли неш то по сов р ше но 
од Веч ни от маж?) Ов де, се пак, во еден ист ме ди ум, има ме два ви-
да сов р шен с т во. Но во пис ма та на Ван Гог има сов р шен с т во кое и 
две те ги над ми ну ва. Тоа е три умф на по е ди не цот над умет нос та.

Има са мо ед на ра бо та ко ја се га суш тин с ки ме ин те ре си ра, а тоа е 
сни ма ње то на сè она кое е ис пуш те но во кни ги те. Ни кој, кол ку што 
мо жам да ви дам, не ги ко рис ти оние еле мен ти во воз ду хот кои му 
да ва ат на со ка и пот тик на на ши от жи вот. Се чи ни де ка са мо убиј-
ци те од жи во тот ва дат не ко ја за до во ли тел на мер ка од она што во 
жи во тот го вне су ва ат. Вре ме то ба ра на сил с т во, но до би ва ме са мо 
ја ло ви ек с п ло зии. Ре во лу ци и те се сот ре ни во ко рен, или пак пре-
ра но ус пе ва ат. Ст рас та бргу се ис ц р пу ва. Лу ѓе то им се вра ќа ат на 
иде и те, comme d’habitude5. Ниш то што е пред ло же но не мо же да 
трае по ве ќе од два е сет и че ти ри ча са. Жи ве е ме ми ли он жи во ти 
за вре ме на ед на ге не ра ци ја. Во изу чу ва ње то на ен то мо ло ги ја та, 
или жи во тот во дла бо ки те мо ри ња, или ак тив нос та на клет ки те, 
на о ѓа ме по ве ќе... 

Те ле фо нот ја пре ки ну ва оваа мис ла ко ја ни ко гаш не ќе мо жев да 
ја зав р шам. Не кој до а ѓа да го нај ми ста нот...
 Се чи ни де ка зав р шу ва, мо јот жи вот во ви ла та Бор ге зе. Доб-
ро, ќе ги зе мам овие ст ра ни ци и ќе се пре се лам. Неш та та ќе се 
слу чу ва ат на дру го мес то. Неш та та се ко гаш се слу чу ва ат. Се чи ни 
де ка има дра ма ка де и да одам. Лу ѓе то се ка ко вош ки – ти се пи ка-
ат под ко жа та и та му се вко пу ва ат. Се че шаш и се че шаш до де ка не 
по те че крв, но не мо жеш за се ко гаш да се ос ло бо диш од вош ки те. 
Ка де и да одам, лу ѓе то пра ват збрка од сво и те жи во ти. Се кој има 
сво ја лич на тра ге ди ја. Се га тоа е во крвта – не вол ја, апа ти ја, та га, 
5. како по правило
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са мо у бис т во. Ат мос фе ра та е за си те на со нес ре ќи, ра зо ча ру ва ње, 
ја ло вост. Че шај и че шај – сè до де ка не ос та неш без ко жа. Се пак, 
ова врз ме не де лу ва воз буд ли во. На мес то да се обес х раб рам, или 
ста нам по тиш тен, јас ужи вам. Пе кам по но ви и но ви нес ре ќи, по-
го ле ми не вол ји, под ла бо ки не ус пе си. Са кам це ли от свет да би де 
ис ф р лен од ко ло сек, са кам се кој да се ис че ша до смрт.

Се га сум при ну ден да жи ве ам тол ку брзо и жес то ко што ед вај имам 
вре ме да ги за пи шам ду ри и овие рас цеп ка ни бе леш ки. Пос ле те-
ле фон с ки от по вик, дој доа еден гос по дин и не го ва та же на. Се ка-
чив го ре за да при лег нам за вре ме на тран сак ци ја та. Ле жев та му 
и се пра шу вав кој ќе ми би де след ни от че кор. Се ка ко не ма да се 
вра там во кре ве тот на пе де рот и да се прев р ту вам це ла ноќ до де-
ка со нож ни те прсти ги рас чис ту вам трош ки те од леб. Тоа блут ка во 
ко пи лен це! Ако има неш то по ло шо од тоа да се би де пе дер, тоа 
е да се би де ск р жа вец. Ст раш лив, тре пер лив шу пак кој жи вее во 
пос то јан страв де ка еден ден ќе ос та не без ебе на бан ка – мо же би 
на 18 март, или точ но на 25 мај. Ка фе без мле ко или ше ќер. Леб 
без пу тер. Ме со без сос, или без во оп ш то ме со. Без ова и без она! 
Ма ло см р д ли во скржле! Еден ден ја от во рив фи о ка та во би ро то и 
нај дов па ри ск ри е ни во чо рап. Пре ку две ил ја ди фран ци – и че ко-
ви кои во оп ш то не ги ре а ли зи рал. Ду ри ни тоа не ма ше тол ку да 
ми пре чи ако се ко гаш не на о ѓав рон ки од ка фе во сво ја та бе рет ка 
и ѓуб ре на по дот, да не ги спом ну вам тег ли те со крем и мр с ни те 
пеш ки ри и се ко гаш зат на ти от од вод. Ви ве лам, тоа ко пи ле гад но 
см р де ше – ос вен ко га ќе се на то пе ше со ко лон с ка во да. Уши те му 
беа вал ка ни, очи те му беа вал ка ни, га зот му бе ше вал кан. Це ли от 
бе ше ис ча шен, ас т ма ти чен, вош лив, си тен, мор би ден. А ќе мо жев 
сè да му прос там ако са мо ми да де ше прис то ен по ја док! Но чо-
ве кот кој има две ил ја ди фран ци ск ри е ни во смрдлив чо рап и кој 
од би ва да об ле че чис та ко шу ла или да на мач ка мал ку пу тер врз 
сво јот леб, та ков чо век не е пе дер, не е ду ри ни ск р жа вец – тоа е 
им бе цил!
 Но, ова за пе де рот не е баш точ но. Нас луш ну вам што се слу-
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чу ва до лу. Тоа се г-дин Врен и не го ва та же на, тие се ја ви ја да го 
пог лед нат ста нот. Раз го ва ра ат око лу тоа. Са мо раз го ва ра ат, фа ла 
бо гу. Г-ѓа Врен се смее сло бод но – ќе има ком п ли ка ции. Се га збо-
ру ва гос по дин Врен. Гла сот му е за рип нат, ра пав, бу чен, теш ко та-
по оруж је кое се про би ва низ ме со, кос ка и тки во.
 Бо рис ме ви ка до лу за да ме прет с та ви. Ги трие ра це те, ка ко 
не ка ков бро кер. Збо ру ва ат за рас ка зот кој го на пи шал г-дин Врен, 
при каз на за коњ со бол на но га.
 „А јас мис лев де ка г-дин Врен е сли кар?“
 „Се ка ко“, ве ли Бо рис со сјај во око то, „но зи ме пи шу ва. А пи-
шу ва доб ро... ис к лу чи тел но доб ро“.
 Се оби ду вам да го на ве дам г-дин Врен да збо ру ва, да ка же 
неш то, што би ло, да збо ру ва за пов ре де ни от коњ, ако тре ба. Но 
г-дин Врен е ре чи си не ар ти ку ли ран. Ко га се оби ду ва да збо ру ва 
за оние ма кот р п ни ме се ци по ми на ти со пен ка ло то, ста ну ва ре чи-
си не раз бир лив. Ме се ци и ме се ци тој ми ну ва пред да ста ви еден 
збор на хар ти ја. (А зи ма та има са мо три ме се ци!) За што ли раз-
мис лу ва си те тие зим с ки ме се ци и ме се ци? Жи ми бо га, не мо жам 
да го за мис лам ка ко пи са тел. А се пак г-ѓа Врен ве ли де ка ко га ќе 
сед не да пи шу ва, од не го са мо лие.
 Раз го во рот зас т ра ну ва. Теш ко е да се сле ди умот на г-дин 
Врен заш то тој ниш то не ка жу ва. Тој мис ли па тем – та ка об јас ну-
ва г-ѓа Врен. Г-ѓа Врен прет с та ву ва во на ју ба во свет ло сè што има 
врска со г-дин Врен. „Тој мис ли па тем“ – мно гу шар ман т но, на вис-
ти на шар ман т но, што би ре кол Бо ров с ки, но всуш ност мно гу бол-
но, осо бе но ко га мис ли те лот не е ниш то дру го ту ку куц коњ.
 Бо рис ми да ва па ри да ку пам пи јач ка. На пи ен сум уш те до де-
ка одам да ја ку пам. Знам точ но ка ко ќе поч нам ко га ќе се вра там 
во ку ќа та. До де ка одам по ули ца та во ме не за поч ну ва ве ли ки от 
го вор кој гр го ри ка ко сло бод на та смеа на г-ѓа Врен. Ми се чи ни 
де ка таа ве ќе е мал ку пив на та. Прек рас но ќе ме слу ша на чу ка на. 
Из ле гу вај ќи од ви нар ни ца та, слу шам ка ко гр го ри јав ни от то а лет. 
Сè е ос ло бо де но и теч но. Са кам г-ѓа Врен да ме слу ша...
 Бо рис пов тор но ги трие ра це те. Г-дин Врен сè уш те пел те чи 
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и пот п лук ну ва. Јас имам ши ше ме ѓу но зе те и во не го го на би вам 
от во ра чот. Ус та та на г-ѓа Врен е по дот во ре на во ис че ку ва ње. Ви-
но то плис ка ме ѓу мо и те но зе, сон це то плис ка низ про зо ре цот, а во 
мо и те ве ни кло ко ти и плис ка од ил ја да лу ди неш та кои поч ну ва ат 
да из ви ра ат без ред и по ре док. Им ка жу вам сè што ми па ѓа на па-
мет, сè што би ло во ме не зат во ре но а кое не ка ко се ос ло бо ди од 
сло бод на та смеа на г-ѓа Врен. Со ши ше то ме ѓу но зе те и со сон це то 
кое плис ка низ про зо ре цот, пов тор но го пре жи ву вам рас ко шот на 
бед ни те де но ви ко га првпат дој дов во Па риз, из лу де на, си ро маш-
на лич ност ко ја ги оп сед ну ва ше ули ци те ка ко не кое се ниш те на 
гоз ба. Сè ми се вра ќа со ог ром на бр зи на – то а ле ти те кои не ра бо-
тат, прин цот кој ми ги ис чис ти чев ли те, ки но то Сп лен дид во кое 
спи ев врз на мет ка та на газ да та, ре шет ки те на про зо ре цот, чув с-
т во то на гу ше ње, де бе ли те бу баш ва би, пов ре ме ни те пи јан че ња 
и лум пу ва ња. Роз Ка нак и Не а пол уми ра ат во сон че ви от сјај. Танц 
по ули ци те на пра зен сто мак и пов ре ме но ја ву ва ње кај чуд ни лу ѓе 
– ма дам Де лорм, на при мер. Ка ко во оп ш то стиг нав до ма дам Де-
лорм, ве ќе не мо жам ни да за мис лам. Но стиг нав, не ка ко вле гов 
внат ре, го ми нав вра та рот, ја ми нав со бар ка та со неј зи на та ма ла 
бе ла прес тил ка, вле гов пра во во па ла та та со мо и те со мот с ки пан-
та ло ни и ло веч ка та јак на – и без ни ед но коп че на шли цот. Ду ри 
и се га мо жам пов тор но да го вку сам злат ни от ам би ент на со ба та 
во ко ја ма дам Де лорм се де ше на тро нот во сво ја та маш ку да нес-
та об ле ка, злат ни те рип ки во ак ва ри у ми те, кар ти те на ан тич ки от 
свет, прек рас но под в р за ни те кни ги; пов тор но мо жам да ја осе там 
неј зи на та теш ка длан ка ка ко ми по чи ва врз ра мо то, мал ку пла шеј-
ќи ме со сво ја та за душ ли ва лез беј с ка ат мос фе ра. Мно гу е по у доб-
но до лу во гус та та ка ша ко ја се из ле ва врз ста ни ца та Сен Лазàр, 
кур ви те на вра ти те, ши ши ња со ки се ла во да на се ко ја ма са; гус та 
пли ма од се ме ги поп ла ву ва од вод ни те ка на ли. Ниш то по доб ро 
от кол ку по ме ѓу пет и се дум да те тур ка ат на о ко лу во таа ме ша ни-
ца, да сле диш но га или прек рас ни гра ди, да се дви жиш со пли-
ма та а во мо зо кот сè да ти се ви те ли. Чуд ни беа за до вол с т ва та во 
тие де но ви. Без сос та но ци, без по ка ни за ве че ра, без прог ра ма, 
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без ка мен. Зла тен пе ри од, во кој не мав ни еден един с т вен при-
ја тел. Се кое ут ро мрач на про шет ка до Аме ри кан ек с п рес, и се кое 
ут ро не из беж ни от од го вор од служ бе ни кот. Се акав на ва му-на та-
му ка ко сте ни ца, тук-та му со би рав от пу шо ци, по не ко гаш ск риш-
но, по не ко гаш дрско; сед нат на клу па стис кај ќи си ги цре ва та за 
да прес та нат да за ви ва ат, или одеј ќи низ Jardin des Tuileries6 ка де 
до би вав ерек ци ја гле дај ќи ги не ми те ста туи. Или ски тај ќи но ќе 
крај Се на, ски тај ќи и ски тај ќи, по лу ду вај ќи од неј зи на та уба ви на, 
од над вис на ти те дрвја, ис к р ше ни те сли ки во во да та, ши ба ње то 
на ст ру ја та под кр ва ви те свет ла од мос то ви те, же ни кои спи јат во 
вле зо ви, спи јат врз вес ни ци, спи јат на дожд; на се ка де мем ли ви 
ка тед рал ни те ра си и прос ја ци и вош ки и ста ри ба биш та об зе ме ни 
од тан цот на Св. Ви тус7; ко лич ки во ст ра нич ни те улич ки нат ру па ни 
ка ко вин с ки бу ри ња, ми рис на ка пи ни на па за рот и ста ра та црква 
оп ко ле на со зе лен чук и си ни зас во де ни свет ла, од вод ни ка на ли 
лиз га ви од от па до ци и же ни во са тен с ки чев ли кои пи ја но се ни-
ша ат низ ѓуб ре то и га дин ки те. Сен Сул пис, тол ку ти вок и пуст, ка де 
се ко ја ноќ око лу пол ноќ до а ѓа ше же на со ис к ри вен ча дор и луд 
пре вез; се ко ја ноќ спи е ше на ед на клу па под сво јот ис по ки нат ча-
дор од кој из ле гу ваа жи ци те, фус та нот ѝ по зе ле ну ва ше, од те ло то 
ѝ из би ваа ков чес ти прсти и реа на рас па ѓа ње; а на ут ро јас са ми от 
се дев та му, тив ко дре меј ќи на сон це то, кол неј ќи ги прок ле ти те гу-
ла би кои ги со би раа си те трош ки. Сен Сул пис! Ши ро ки кам ба на-
рии, на пад ни пла ка ти на вра та та, внат ре го рат све ќи. Плош та дот 
тол ку оми лен на Ана тол Франс, со мр мо ре ње то и ѕу не ње то од ол-
та рот, плис кот на фон та на та, гу ла би те гу га ат, трош ки те ис чез ну-
ва ат ка ко ма ги ја и са мо та пост тро по ти во без д на та на ут ро ба та. 
Ов де се дев ден за ден мис леј ќи на Жер мен и онаа вал ка на улич ка 
бли зу Бас тил ја ка де што таа жи ве е ше, и она мр мо ре ње од зад ол-
та рот, ав то бу си те ши ба ат пок рај ме не, сон це то уди ра во ас фал тот, 
ас фал тот се впи ва во ме не и во Жер мен, уди ра во ас фал тот и во 
це ли от Па риз и во го ле ми те де бе ли цр ков ни кам ба на рии.

6. Градината Тилери
7. заштитник на епилептичарите, починал во 300 г.н.е.
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 А по ули ца та Бо на пар та пред са мо ед на го ди на Мо на и јас 
ше тав ме се ко ја ноќ, от ка ко ќе за ми нев ме от кај Бо ров с ки. Сен Сул-
пис то гаш ниш то не ми зна че ше, ни ту пак Па риз. Ис п ран од раз го-
вор. Зга ден од ли ца. За си тен од ка тед ра ли и плош та ди и ме на же-
рии и што ти не. Из би рам кни га во цр ве на та спал на а фо тел ја та од 
трска е не у доб на; умо рен од се де ње по цел ден, умо рен од цр ве-
ни те та пе ти, умо рен од срет ну ва ње тол ку мно гу лу ѓе кои бла бо тат 
за ниш то. Цр ве на та спал на и ку фе рот се ко гаш от во рен; неј зи ни те 
на мет ки рас ф р ла ни во де ли ри ум од не ред. Цр ве на та спал на со 
мо и те га ло ши и бас ту ни, тет рат ки те кои ни ко гаш не ги доп рев, 
ра ко пи си те по чи ва ат сту де ни и мртви. Па риз! Ка фе Се лект, Дом, 
Бол в ји от па зар, Аме ри кан ек с п рес. Па риз! Бас ту ни те на Бо ров с-
ки, шап ки те на Бо ров с ки, гва шо ви те на Бо ров с ки, пра ис то рис ка та 
ри ба на Бо ров с ки – и пра ис то рис ки те ше ги. Во тој Па риз од 1928 
са мо ед на ноќ се ис так ну ва во мо е то се ќа ва ње – ноќ та пред от-
пло ву ва ње то кон Аме ри ка. Рет ка ноќ, Бо ров с ки е мал ку ски се лен 
и мал ку зга ден од ме не заш то тан цу вам со се ко ја га ду ра во ба рот. 
Но, на ут ро за ми ну ва ме! Тоа ѝ го ка жу вам на се ко ја пич ка до ко ја 
ќе се до бе рам – за ми ну ва ме на ут ро! Тоа ѝ го ка жу вам на блон-
дин ка та со ахат-очи. А до де ка ѝ ка жу вам, таа ми ја зе ма ра ка та и 
ја стис ка ме ѓу сво и те но зе. Во нуж ни кот сто јам пред пи со а рот со 
ог ром на ерек ци ја; се чи ни ле сен и тврд ис тов ре ме но, ка ко пар че 
оло во со крил ја. Сто јам та ка ко га вп ло ву ва ат две пич ки – Аме ри-
кан ки. Љу без но ги поз д ра ву вам, со ку рот в ра ка. Ми на миг ну ва ат 
и ме од ми ну ва ат. Во ход ни кот, до де ка го за коп чу вам шли цот, ја 
гле дам ед на та од нив ка ко ја че ка дру га та да из ле зе од кло зе тот. 
Му зи ка та сè уш те сви ри и мо же Мо на да дој де да ме со бе ре, или 
Бо ров с ки со не го ви от бас тун со злат на дршка, но јас сум ве ќе во 
неј зи ни те ра це и таа ме гра ба и не ми е гај ле кој до а ѓа и што се 
слу чу ва. Се пи ка ме во ка би на и та му ја ис п ра вам, ја вле пу вам во 
ѕи дот и се оби ду вам да вле зам во неј зе но не оди па сед ну ва ме 
на школ ка та и про бу ва ме но не оди ни та ка. Без ог лед што и да 
про ба ме не оди. А за це ло то вре ме таа не ми го ис пуш та ку рот, се 
држи за не го ка ко за спа си тел, но не ма фај де, прем но гу сме за па-
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ле ни, прем но гу жел ни. Му зи ка та сè уш те сви ри па со вал цер из-
ле гу ва ме од ка би на та кон ход ни кот и до де ка тан цу ва ме во гом на-
ри и те јас св р шу вам врз неј зи на та прек рас на на мет ка а таа по ра ди 
тоа збес ну ва. Се те те ра вам на зад до ма са та и та му се Бо ров с ки 
со не го во то за ру ме не то ли це и Мо на со неј зи ни от пре ко рен пог-
лед. И Бо ров с ки ве ли „Ај де си те ут ре да оди ме во Бри сел“ и ние 
се сло жу ва ме, а ко га се вра ќа ме во хо те лот пов ра ќам врз сè, во 
кре ве тот, во ми јал ни кот, врз кос ту ми те и на мет ки те и га ло ши те и 
бас ту ни те и тет рат ки те кои ни ед наш не ги доп рев и врз ра ко пи си-
те кои по чи ва ат сту де ни и мртви.
 Не кол ку ме се ци по доц на. Ис ти от хо тел, ис та та со ба. Гле да ме 
кон дво рот ка де што се пар ки ра ни ве ло си пе ди те, а над нас има 
ма ла со ба, под та ва нот, ка де што не кој млад ши зик пуш та гра мо-
фон по цел ден и пов то ру ва згод ни пес нич ки на цел глас. Ве лам 
„ни е“ но се ис т р чу вам заш то Мо на ја не ма ше дол го вре ме и ду ри 
де нес ка ќе ја срет нам на ста ни ца та Сен Ла зар. Во пред ве че ри е то 
сто јам та му со ли це то стут ка но ме ѓу ре шет ки те, но Мо на ја не-
ма, и пак го чи там те лег ра мот но тоа ниш то не по ма га. Се вра ќам 
во Ма а ло то и се ед но зе мам оби лен об рок. Ше тај ќи пок рај Дом 
и мал ку по доц на од не на деж гле дам бле до, по те че но ли це и ог-
не ни очи – и она со мот с ко кос тум че кое от се ко гаш сум го обо жу-
вал заш то под ме ки от со мот се ко гаш беа неј зи ни те топ ли гра ди, 
мер мер ни те но зе, сту де ни, цврсти, мус ку лес ти. Таа се кре ва над 
мо ре то од ли ца и ме прег р ну ва, ме прег р ну ва ст рас но – ил ја да 
очи, но со ви, прсти, но зе, ши ши ња, про зор ци, чан ти, чи нии зја па ат 
во нас а ние се гу би ме во прег рат ка та. Сед ну вам пок рај неа и таа 
збо ру ва – поп ла ва од го вор. Ди ви су ши ча ви но ти хис те ри ја, пер-
вер зи ја, леп ра. Не слу шам ни збор заш то таа е прек рас на и јас ја 
са кам и се га сум сре ќен и го тов да ум рам.
 Оди ме по ули ца та Ша то, го ба ра ме Еу ген. Оди ме пре ку желез-
нич ки от мост ка де што по ра но ги гле дав во зо ви те во замину ва ње 
и ме об зе ма ше мач ни на пра шу вај ќи се ка де ли е таа по ѓаволи-
те. Сè е ме ко и рас пе а но до де ка оди ме пре ку мос тот. Ча дот ни се 
про ви ра низ но зе те, ши ни те шк ри пат, се ма фо ри во на ша та крв. Го 
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чув с т ву вам неј зи но то те ло блис ку до мо е то – се га е се то мое – и 
со пи рам за да ги прот ри јам ра це те врз топ ли от со мот. Сè око лу 
нас се ро ни, се ро ни а топ ло то те ло под топ ли от со мот коп нее по 
ме не...
 Се вра ќа ме во ис та та со ба по бо га ти за пе де сет фран ци, бла-
го да ре ние на Еу ген. Гле дам кон дво рот но гра мо фо нот е нем. Ку-
фе рот е от во рен и неј зи ни те ра бо ти се рас ф р ла ни на се ка де на о-
ко лу, ис то ка ко и по ра но. Лег ну ва на кре ве тот об ле че на. Ед наш, 
два па ти, три па ти, че ти ри па ти... Страв ми е де ка ќе по лу ди... Во 
кре ве тот, под ќе би ња та, кол ку е уба во пак да ѝ го по чув с т ву вам 
те ло то! Но до ко га? Да ли овој пат ќе пот рае? Ве ќе имам прет чув с-
т во де ка не ма.
 Ми збо ру ва трес ка вич но – бо жем не ма да има ут ре. „Мол чи, 
Мо на! Са мо гле дај ме... не збо ру вај!“ Ко неч но клап ну ва и ми ја 
ва ди ра ка та од под се бе. Очи те ми се зат во ра ат. Неј зи но то те ло 
е пок рај ме не... си гур но ќе би де ту ка до ут ри на та... Во фев ру а ри 
ис п ло вив од прис та ниш те то при зас ле пу вач ка ме ќа ва. Пос лед на-
та сли ка од неј зе бе ше ка ко ми мав та низ про зо ре цот. Еден чо век 
стои на дру га та ст ра на од ули ца та, на аго лот, шап ка та му е нав ле-
че на над очи те, об ра зи те му по чи ва ат врз ре ве ри те. Фе тус кој ме 
гле да. Фе тус со пу ра во ус та та. Мо на на про зо ре цот ми мав та за 
збо гум. Ли це то ѝ е по те че но, ко са та ѝ ди вее. А се га во оваа теш-
ка спал на со ба, рам но мер но ди ше низ жаб ри те, со ко ви те сè уш те 
ѝ ка пат од ме ѓу нож је то, то пол ма чеш ки ми рис и неј зи на та ко са 
во мо ја та ус та. Очи те ми се зат во ре ни. Топ ло си ди ше ме в ус та. 
При пи е ни, а Аме ри ка е да ле ку три ил ја ди мил ји. Не са кам ни ко-
гаш по ве ќе да ја ви дам. Да ја имам Мо на во кре ве тов, да ди ше во 
ме не, со неј зи на та ко са во ус та та – тоа го сме там за не как во чу до. 
Се га ниш то не мо же да се слу чи до ут ро то... Се бу дам од дла бок 
сон за да ја пог лед нам. Бле да свет ли на про ка пу ва во со ба та. Гле-
дам во неј зи на та прек рас на ди ва ко са. Чув с т ву вам ка ко неш то ми 
пол зи по вра тот. Пов тор но ја гле дам, од уш те поб лис ку. Неј зи на та 
ко са е жи ва! Го тргам чар ша фот – ги има мно гу. Пол зат врз пер ни-
ца та.
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 Мал ку пос ле из г реј сон це. Се па ку ва ме наб р зи на и се из-
мол к ну ва ме од хо те лот. Ка фе а та се сè уш те зат во ре ни. Оди ме, и 
до де ка оди ме се че ша ме. Де нот до а ѓа во млеч на бе ли на, со ло-
со со во-ро зо ви лен ти на не бо то, ка ко пол жа ви кои из ле гу ва ат од 
сво и те ку ќар ки. Па риз. Па риз. Сè се слу чу ва ов де. Ста ри, трош ни 
ѕи до ви и при ја тен звук на во да ко ја те че во пи со а ри те. Ма жи те си 
ги об ли жу ва ат мус та ќи те на шан кот. Ро лет ни те се кре ва ат со тре-
сок, по то чи ња гр го рат низ од во ди те. Аме Пи кон со го ле ми ли ла ви 
бук ви. Цик цак. По кој пат да оди ме и зош то или ка де или што?
 Мо на е глад на, фус та нот ѝ е те нок. Не ма ниш то ос вен ве чер-
ни то а ле ти, ши ши ња со пар фем, вар вар с ки обет ки, ал ки, депила-
то ри. Сед ну ва ме во бил јар дот на аве ни ја та Мејн и на ра чу ва ме 
топ ло ка фе. То а ле тот не ра бо ти. Ќе мо ра да по се ди ме не кое вре-
ме, пред да мо же ме да оди ме во друг хо тел. Во ме ѓув ре ме, еден 
на друг си ги тре би ме сте ни ци те од ко си те. Нер воз ни. Мо на го гу-
би тр пе ни е то. Мо ра да се из ба ња. Мо ра да ова. Мо ра да она. Мо-
ра, мо ра, мо ра...
 „Уш те кол ку па ри имаш?“
 Па ри! Пот пол но за бо ра вив на тоа.
 Хо тел Со е ди не ти др жа ви. Ascenseur8. Лег ну ва ме в кре вет 
сре де бел ден. Ко га се бу ди ме, ве ќе е тем но и пр во то неш то што го 
пра ви ме е да нај де ме до вол но па ри за да пра ти ме те лег ра ма во 
Аме ри ка. Те лег рам до фе ту сот со дол га та соч на пу ра во ус та та. Во 
ме ѓув ре ме, ту ка е Шпан ка та на бу ле вар Рас пај – од неј зе се ко гаш 
мо же да се из в ле че то пол об рок. Ба рем лег ну ва ме за ед но. Не ма 
по ве ќе сте ни ци. Чар ша фи те се сов р ше ни...

8. лифт


