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1.

 Ја нареков Зујка. 
 Некако лесно ми дојде. Зујка. Небаре осичка ми влегла в уво и 
зуи, зуи. Малечка е таа, малендава, и тоа име ѝ прилега. Дури и 
звукот го слушам што го произведува, таков некој едвај чуен звук 
на граница од восприемање, звук кој штотуку исчезнува и бара 
помош.
 Зујка носи високи топуци, тоа да. Но тие од неа прават дрвенес-
то суштество, смешно сосредоточено на исправено држење, вко-
чането од сопствената умисла за нешто кое треба да го поседува 
– задолжително, неодложно. Остава впечаток на жена којашто не 
знае за шега. Тоа напрегање се чита и на нејзиното лице. Јас ѝ 
се вѕирам во очите – дали таму ќе пронајдам одговор? – но тие 
темни очи со боја на костен кријат тајни под неколку нивоа, та 
Зујка низ нив гледа напред престорено омалодушено – значи без 
отворање на каков било превез кон внатрешниот свет. Сама е во 
тој свет, болезнено сама. Вика за помош, ама не отвора ни превез, 
не пак врата. Само што јас, штом веќе сум тука, ако таа ја затвора 
вратата пред мене, јас ја отворам. Таа удира со топуците, а мене 
увото ми зуи. Зујка, Зујка. Та, каква е таа Зујка, каква е? Нели уште 
од малечка мисли дека е непривлечна? Зошто сега ова?
 Молам да ми се прости дрскоста, но таа навистина уште од 
малечка мисли дека е непривлечна. Небаре непривлечноста има 
врска само со надворешниот изглед. Има издадена долна вилица  
и свиснат подбрадок од најрана возраст – си мисли, како да биде 
привлечна? Кадравата коса што како венче ѝ паѓа на челото, тие 
густи кадрици како сармичките на баба ѝ Вета, свиткани, стегна-
ти и полни, повеќе личат на гомненца, па тие само ја нервираат и 
таа, во лутина, со остар нож ги коси како снопје. А и тоа што ре-
чиси нема родители. Татко ѝ е умрен, мајка ѝ премажена, братот  
и сестрата јурат свои цели, журки, друштва. Бабата Вета е тука, 
стрпливо чека умирање. Гледа низ големите диоптрии, едно сфа-
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ќа, за друго нема енергија. Зујка, пак, нешто постојано е лута, и се-
беси и некому. Без престан е задишана, тоа небаре ѝ дава некаква 
постојаност. Ништо на себе не си сака. Ни името. Зујка. Постои ли 
поглупаво име? Оса врз лајно, надрочено прчејќи го задникот – 
ете тоа е таа Зујка, да се зујкоса, да се витоса. 
 Се облекува како момчињата со кои се дружи. Е па, носи панта-
лони и се ниша по гранките од дрвјата во паркот. Заедно се ниша-
ме, додека јас обмислувам што понатаму. Зошто Зујка се дружи 
само со момчињата? Зарем нема другарки? Но, другарките се 
убави, дотерани, со панделки и набрани здолништа, некои и со 
бојосани нокти – дури зелено, дури мораво, не пак само црвено. 
Некакви лефтерни шалови се веат околу нивните вратчиња. По не-
кое и обетче, дали долгнавесто, дали со завртка дупнато во увце-
то. Ами чантичките? Кое сребренко, кое лачено, кое со три пре-
гради и петличиња, па со ремчиња префрлени преку рамо и туку 
само се нишкаат, се нишкаат, небаре небото се клати и се навалу-
ва врз нивните појави. А косите...! Колку шнолички, колку иглички, 
колку заграби од косата скротени со гумички во разни бои... Како 
тогаш таа да биде со нив? 
 Дружејќи се, пак, со момчињата, со машките, Зујка мисли дека 
има заштитена перспектива: заедно го мислиме тоа. Ваквото 
дружење ѝ дава заштита, не ја принудува на какви било решенија 
пред време. Се тепа со момчињата, игра топка со нив, некогаш и 
трча да им купи ѓеврек или симид-погача. Прва цапа во калта ако 
топката одлета каде што никој не оди да ја земе. Та, нели е сама на 
овој свет, смее ли да избрза, па да згреши? Но оттаму, од тоа за-
штитено место, ние, заедно, итромански спокојно ги набљудуваме 
идните жени и лека-полека ги откриваме нивните волшебни итри-
ни и метаморфози. Тие ги думкаат куклите во своите нејаки пре-
гратки, но нивните сериозни лица веќе ја играат строгоста на ид-
ниот живот. Подготвени се, уште од раѓање, за големите дела на 
идните раѓања. Смирено, без ропот, тие уште сега, со презир ја 
меркаат вревливата, површна, возбуда на машките. Овие веќе 
страдаат поради нешто измислено, а жените, страдањето го по-
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стигаат со некаква самосвест, горди што тоа ќе ги очеличи. Ако 
машките со време стануваат сè понеменливи, жените побргу ѝ се 
приближуваат на среќата и со некаква чудна размена меѓу себе, 
и си одземаат, ама и си додаваат по нешто. Очигледно, така се 
создадени. Да ги знаат сите влезови до таа чудна состојба. 
 Малку ми се смешни овие размислувања на малечката Зујка, 
ама нели сум јас тука да ѝ внушувам да мисли дека да се научи 
сето тоа не оди толку лесно? И притоа, да, дека не смее да згреши, 
тоа никако. Мора сè да следи стапка по стапка. Да испробува, да 
исправа, да се враќа и да повторува. Сè додека го пронајде клучот, 
за да заличи на сите нив.
 И така си уживам, гледајќи како ѝ поминува раната младост на 
Зујка, во грч да го има она што веќе го има. Во вртеж од чувства, 
коишто или не ги разбира, или погрешно ги толкува. Бабата Вета 
умира, братот и сестрата којзнае каде се. Жените ѝ се туѓи, ама 
машките уште повеќе. Час во едните се преправа, час другите ги 
поддржува. Што, зарем си играм со неа? Искусните, верувам, ме 
разбираат. Само што, преправањето и имитацијата не ја заштиту-
ваат Зујка од осаменоста, ех, гледам колку и да не сакам. Осаме-
носта ѝ станува сè потегобна, понеиздржлива. Им завидува и на 
жените и на мажите, на нивната способност да му се предадат на 
животот, да истрчаат во нешто, да постигаат ситни победи, барем 
тоа. Ете, таа тоа уште не го умее. Нејзиното постоење како да е за-
лудно, така ѝ се чини: тоа нема никаква размена со други. 
 Но, еве, само за кратко време, ќе дојде ред да се бара голема 
цена од неа, наплата за нејзината дотогашна надмена позиција: 
за да излезе од осаменоста, ќе мора да допушти да биде искорис-
тувана, тоа најпосле го сфаќа Зујка. Така е скроен светот, и тоа за-
доцнето го сфаќа: во искористување на едни од други. Жените 
не ќе ѝ простат за нејзиниот дотогашен презир, мажите, пак, со 
истиот тој презир, ја употребуваат нејзината доверлива близина: 
таа на 19 години веќе е трудна и кога го раѓа детето толку е непод-
готвена за својата нова улога што не сака да чуе ни дали тоа дете 
е машко, или женско.
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 Го здржувам здивот додека ја гледам како раѓа. Очите ѝ се 
ококорени, уплашени, не верува што ја снашло. Ја пораѓа некоја 
неука жена, во селото на нејзината цимерка од студии – ни дру-
гарка, ни пријателка, само љубопитно суштество кое со чудење и 
страв ја учи и својата идна лекција – тајно ја пораѓа, зад спуштени 
пердиња, во мемлива соба и пред ничие сожалување. Зујка тука 
и ги поминала последните три месеци од бременоста, со сред-
ствата добиени за продажбата на идното бебе – брат ѝ и сестра ѝ 
не знаат ништо за ова – тука, без какво било колебање веднаш го 
остава бебето на некаков брзо пронајден, божем бездетен брачен 
пар, типови со долги коси и оѕверени во незаслужена лакомост. 
Тоа го запаметува, таа лакомост, стрвна, со глуво ехо, која им ги 
набабрува и вените на вратот. 
 Излегувам на селскиот трем, за да не сведочам на овој миг. Се 
обидувам да добијам во време. Не ми доаѓа на ум што треба сега 
Зујка да прави. Што ќе ѝ донесе олеснување, како ќе продолжи. 
Сама е, на почеток на студиите по архитектура; братот и сестрата, 
веќе вработени, и со готовност да ја издржуваат на студиите, таа 
смислено не ги смета: со горчлива насмевка и со некакво ликувач-
ко себеказнување ги троши парите од продажбата на плодот, оди 
по улиците замајано и низ книгите шета без свесност за каква 
било содржина. Понекогаш... во сон го шепоти името на мајка 
си, онаму, во Австралија, таа некогашна родилка како нејзе сега, 
која сигурно, загледана низ некој нов прозорец, на нејзиниот нов 
дом, ги брои замислено ѕвездите на јужното небо. Можеби и таа 
е сама? 
 Јас тогаш малку се заземам и посредувам. Но, иако нештата 
сепак ќе се средат со помош на други, таа, чудно, не чувствува 
благодарност. Спрема никого. Раѓањето не го сфатила како казна,  
туку како потреба да накажува други. Тој порив е жесток, има ос-
трина. Јас се обидувам да ѝ сугерирам веселост, каква-таква весе-
лост, – жал ми е најпосле за неа, па зошто и не, се ослободила од 
неволјата – та, тоа и го сакаше – сега може да продолжи со крена-
та глава – само со план да си го средува животот – има поголеми 
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несреќи на светот. Но, неа сепак нешто ја тишти. Тој впечаток не се 
брише. Очите ѝ се замаглени, издадената вилица ѝ ја прелапала 
горната усна. Кадриците ги нема, оди на фризер да ги исправи, 
фрла пари за нешта што некогаш не ѝ биле важни. Нозете почну-
ваат да ѝ се криват, високите топуци стануваат нејзина нова за-
штита. Небаре сонувала и уште сонува тежок сон. А во сонот, сепак 
се прашува нешто...
 Отпрвин, Зујка шета многу. Прави долги прошетки, уште в село: 
особено каде што вревата е густа и каде што мешаницата е пол-
на, или со луѓе, или со знаци. И знаците за неа значат мешаница, 
ја преполнуваат, ѝ даваат збунувачки одговори. Со страв или со 
чудење – и самата не знае – ги гледа изродените деца околу себе. 
Господе, колку ги има! Небаре не сфаќа за што се работи, или како 
се создадени тие. Како ќе живеат тие понатаму? Што ќе ги мачи? 
Која сила ќе ги крепи ако останат сами на светов? Ова се прашања 
на свесноста, претпоставува, но дали воопшто нешто важат? 
Бидејќи таа сега, на прошетките, се чувствува некако посрамено 
пред коренчињата што ’ртат пред нејзини очи. Со зачудени и ис-
плашени очи гледа како околу неа се ројат облаци од бубачиња, 
јата од птици, како колонии вредни црвчиња здружно ја ријат 
земјата, како од еден крај на друг се довикуваат намноже ни суш-
тества коишто веќе се родиле или допрва ќе раѓаат. Не може да 
биде излажана: сите тие, несфатливо, но му се радуваат на живо-
тот. Го гледа тоа. Малкумина од нив мислат што понатаму и зошто 
го прават токму тоа. Се допираат, се одбиваат, си додаваат или 
си одземаат едно и друго. Некогаш љубов, некогаш нетрпеливост, 
омраза, завист, веселост, поддршка, и зад себе ги длабат своите 
траги, отпечатоците на она што биле. Нивните потомци. А таа, ете, 
го прекина тој синџир со свест, небаре свесното решение му носи 
на овој богат свет нешто посебно. 
 Сепак, иако никој не знае што направила, Зујка не ни претпос-
тавува дека овие чувства, ова засраменост, чудењето, или стравот 
пред појавите на животот околу неа, ќе се вообличат во едно един-
ствено чувство на вина, некакво трајно тиштење в гради кое ната-
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му ќе бара различни објекти за кои ќе се приврзува, но никогаш 
нема да исчезне. Можеби ќе изгледа несфатливо, но уште таму, на 
прошетките в село, нејзиниот замајан поглед ќе му го најде прво-
то лежиште на ова чувство врз сликата на една далечна куќичка на 
ридот, осамена, со таинствено зеленило околу себе, но очиглед-
но безбедна и некако преполна со среќа, каде што, најверојатно, 
една жена и еден маж кои се сакаат и не се прашуваат за ништо 
друго, си ги одгледуваат во радост своите многубројни деца...
 Таа жестоко сака да се ослободи од овие збунувачки мисли. На-
правила што направила, нели е сега, се чини, поважно од сè, само 
туѓото почитување? Ако стане најпосле весела и неодговорна во 
секоја згода, како оние што не се оптоварени со ништо... ако биде 
иронична, таинствена, и уште подобро – подбивна? Ќе погодат ли 
луѓето, притоа, дека нејзиниот подбив, всушност, стреми кон тоа 
да го предизвика туѓото почитување? Тоа е најважното, размислу-
ва. А, тоа што ја боли... тоа што ја боли е несфатливо можеби. Ја 
боли најмногу што за овие нејзини измешани чувства никој нема 
да дознае. Ќе потонат тие неповратно и ќе исчезнат во заборав, 
како и да не постоела таа самата. Никаква трага нема да остават. 
Несфатливо, да. 
 Зујка не сфаќа, ама и ова чувствување е, всушност, само нова 
пројава на нејзината вина за која таа не сака да мисли. Подмолно 
се бунтува вината, клоца и води кон беспаќа, несфатлива, невидли-
ва, но со силен одмаздлив порив против оној прекинат синџир на 
предавање на нештата и облиците, зашто тоа прекинување, всуш-
ност, ја прекинува и ја ништи и неа.
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2.

 Зујка сега има сопруг. Не, нема деца. Дали може, а не сака, 
или не може, а сака, не знам. Нејзината пријателка Мањичка, која 
еве, со години, е огледало за Зујка, има син кој личи на сопругот 
од Зујка. Главата му е небаре негова, скината. Надолу пак, трупот, 
цел Боро на Зујка, тумпалест, со дебелки ноџиња, а очињата сини, 
ѓаволести. Се наѕираат и неговите идни силни коски на лицето, 
дебелите усни. Зујка го гледа тоа, понекогаш и го гали ова невино 
дете, но нејзината тапост е безмерна, истата тапост што ѝ помогна 
пред години да го прифати Боро за брачен другар, иако немаше 
некоја симпатија за него, но кој, спротивно на неа, весело го ис-
тураше пред неа својот младешки занес, секогаш подготвен да ја 
толкува нејзината непробојност според своите мечти. Боро е по-
стар од неа и веќе тогаш беше успешен деловен човек, финансис ки 
далекусежно обезбеден. Зујка разбра дека се занимава со пари, 
вложува во нешто па печали од друго, инвестира и реинвести ра 
како што рече Мања-Мањичка, која уште тогаш работеше првин 
во Народната банка, во боксот за инвестиции или така нешто, 
а сега, и покрај тоа што му е нешто како доверлива личност во 
фирмата на Боро, и во Заводот... Кој завод? Зујка постојано забо-
рава, да се зујкоса, да се витоса! Ама, зарем е важно? Госпоѓата 
Мањичка секаде има свои луѓе, овој ѝ кажал ова, оној ѝ кажал 
она... за сè е информирана на време. 
 Згоден е Боро, и покрај сè. Тоа „сè“ ги означува за Зујка неговите  
лудости, кои, како поминува времето, ткаат околу неа некаква на-
прегнатост, – сигурна несигурност, би рекла таа, беспричинска по-
летност, некаква навредлива полетност и огнен оптимизам што 
може да застрашува. Го мисли ова Зујка токму вака, понекогаш со 
силно чувство за одмазда, ама зошто и кому, дали баш спрема 
Боро кој е толку внимателен со неа? Кога ќе ја допрам до рамото, 
вака занесена во неприлични мисли, таа не се ни тргнува, толку е 
замајана, толку обземена од измешани чувства. Еднаш дури, за 
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малку што не ја голтна несмасно чепкалката за заби, додека во 
силните коски од лицето на Боро не го препозна веќе оформениот 
нос од детето на Мањичка. Јас се исплашив, ја фатив под пазуви, ја 
потпрев грубо на столот. Боро јадеше пополека, пишувајќи отстра-
на на салфетката некакви бројки, смуртен и неразбирлив. Мене 
ме вознемирува кога нешто ми е неразбирливо, кога не можам да 
го именувам. За Зујка тоа не е случај, за среќа. Таа брзо дава какво 
било име на тоа што го гледа, па макар и да греши, само да не по-
трае подолго тоа што ѝ е нејасно. Преминува на десертот кога не 
е време, така, прекутрупа, но не со возбуда, не. Возбудата ѝ е ре-
чиси непозната. Како да не може нејзе ништо повеќе да ѝ се случи 
од она што ѝ се случи. Небаре прескока, во смирен лет, големи 
провалии што можат неповратно да ја вшмукаат. Навечер, додека 
заспива, се наведнувам и го испитувам нејзиниот киселкаст здив: 
тој доаѓа од нејзината внатрешност, тој ќе ми одговори повеќе. 
Дали е Зујка среќна? Дали е тоа, најпосле, онаа среќа што Зујка ја 
очекуваше од мала? Долго не можам да си одговорам на ова.
 Но, Зујка има и една видлива особина која Мања-Мањичка 
со двосмислена наклонетост ја нарекува среќна маана. Тоа е 
цртањето на Зујка во едно малечко тефтерче погодно за ставање 
и во џепче покрај реверот: цртањето куќички. Несфатливо е каква  
е таа манија на Зујка. Да е мечта, сигурно не ќе е. Зашто Зујка жи-
вее во убава зграда, во убав стан со преубав поглед, со преубав 
мебел и со преубави скапоцени предмети кои Боро ги купувал од 
разни убави дестинации каде што патувал за своите важни здел-
ки, а каде што Зујка, и самата не сфаќајќи зошто, одбивала да 
го придружува поради разни изговори. Каде и да седне Зујка, а 
некогаш и во стоење, потпрена на рамка од прозорец, на врата 
или на уличен столб, таа го вади своето тефтерче и повлекува ли-
нии. Отпрвин не се препознава што ќе претставуваат тие линии, 
во што ќе се слеат, но судејќи според нејзиниот втренчен поглед 
кој ја напушта реалната слика што жубори и трескоти околу неа, 
Зујка знае што прави, кон што се стреми. Мања-Мањичка за оваа 
нејзина состојба со шепотлива насмевка и со претпазливо кренат 
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показалец вели „Зујка проектира“ и веднаш, доколку е во нејзина 
близина, прва стрчува да го види цртежот и прва да објасни што 
видела.
 „Куќичка! Пак!“, обично воздивнува разочарано и се удира 
безнадежно по колковите. 
 Зујка е, нели, архитект, иако по студиите не се вработи нигде, 
па ова може да се толкува како нејзина професионална страст, се-
пак повеќе слична на нејзините високи топуци што привлекуваат 
внимание. Ова толкување на Мања-Мањичка е, секако, пред дру-
ги, и во отсуство на Зујка, со незначителна доза на потсмев што 
никој не го зема премногу сериозно – но сепак, зошто постојано 
куќички? Зошто не нешто друго? Навистина, секогаш различни 
куќички, по нешто видоизменети, но нели врата и прозорци мора 
да имаат? 
 Се разбира, Мања-Мањичка повеќе знае за овие работи. Не 
дека е пријателка на Зујка, или дека е стара соработничка на Боро. 
Зујка не распретува многу. Таа нема многу пријателки што ги сака, 
ја сака само неа, вели Мања-Мањичка. А Зујка, може да се рече, 
има пријателки, но нема пријателка. Разликата меѓу нив двете е 
во тоа, и во уште многу други нешта.
 „Што е ова?“, прашува Мањичка.
 „Куќичка“.
 „Пак?“
 „Пак“, вели Зујка мирно, постојано без нелагодност. Знае Зујка 
зошто.
 Затоа и јас молчам кога тие, двете, разговараат.
 Кога Мањичка, на пример, ќе влета кај неа дома, Зујка првин 
ја гледа нејзината насмевка лишена од совест. Заедно гледаме 
како Мања-Мањичка не ѝ дозволува на сопствената совест да се 
разбуди. Секогаш е свежа, ама и со руменило што ја издава. И ту-
кушто намирисана, за да ѝ се прекријат миризбите навлезени во 
кожата од плотноста на она друго тело кое и Зујка многу добро 
го познава. Ако почне веднаш да ѝ зборува за Боро, Зујка знае 
дека во себе ликува што Зујка одамна не спие со својот сопруг – 
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затоа ли само што нејќе деца?, се прашува впаничено Мањичка, 
или зашто има некакви други наклоности? Други љубовници? Таа 
таинствена Зујка! Не ѝ паѓа на ум на Мања-Мањичка колку Зујка 
чувствува страв од Боро – не зашто лесно може да го изгуби – туку 
некој чуден страв, животински. Уште од почеток. Тој нема да ја по-
вреди, не, нема да ѝ ги зарие забите во вратот, но додека ѝ ја по-
дава бањарката со лаком блесок во очите, таа едноставно знае 
дека тој не е од истиот животински вид како неа. Тој ѝ го среди 
животот без последици: заврши студии и еве, мажена е повеќе го-
дини, Боро ја осигура во својата фирма и ѝ овозможи да не работи 
и да не се плетка со проекти, програми и цртежи што вадат очи, 
има сè што ѝ треба – по дома и во својот паричник – но нејзината 
несреќа е најчудната несреќа што жената ја прави несреќна – тоа 
ѝ го шепотам понекогаш на Зујка – несреќа, не кога жената не е са-
кана, туку кога таа не сака... Ама, ме слуша ли Зујка, воопшто, што 
ѝ велам? Мања-Мањичка побргу би ме слушнала, сосем сигурно. 
Не е исклучено и сега да наслушнува, таа итрица. И кога Мања-
Мањичка ја прашува Зујка зошто веќе еднаш не се откаже од тие 
куќички, од тоа пусто чкртање и грепкање по листовите од тефтер-
чето – каква утеха наоѓа во тоа и дали воопшто Зујка бара некаква 
утеха, и за што? – Мања-Мањичка, ловејќи ги ситните воздишки 
на Зујка, тие малечки потврди дека нејзината присност со Боро сè 
уште ѝ отстапува место на Мањичка, таа, всушност, во меѓувреме 
готви некаква смислена изненада, донесува, можеби, да ѝ се 
сплете елече од рацете на Зујка, шарена и мека торбичка за под 
палтото во кое ќе си ги крие на безбедно документите и по некој 
денар за дневна употреба... Подобро е, нели, да плете, да прави 
нешто корисно, одошто вака да се занесува! Ако, пак, ѝ забележи 
зошто сè уште вози велосипед како обична студентка, кога оди на 
подалечни релации – оди ли таа воопшто некаде, излегува ли? – 
обичен велосипед, стара марка, штом Боро, со неговиот огромен 
капитал, без мака може да ѝ купи БМВ, или најпосле, мало тојотче 
– и тогаш Мања-Мањичка крие некои свои други сметки, меѓу кои 
е и намерата да добива исто што и Зујка, и во исто време можеби, 
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како потврда за непроменетата наклонетост на Боро. 
 Но, времето минува, иако јас почекувам. Ајде Зујка, сепак, не-
што да праша. Кафе? Чај? Некое колаче, Мањичка?
 „Како спиеше ноќеска?“, прашува Мањичка. „Убаво спиеше?“
 Божем таа нема никакво учество во нејзината несоница. Ќе 
почне ли, додека го шмрка кафето, сега, да ги повторува познати-
те фрази дека во оваа земја повеќе не постои одговорност, дека 
сè оди надолу, сè се распаѓа – зарем не гледа Зујка – таа што ги 
забуцала своите убави очи во тие бескорисни цртежи на куќички 
и за ништо не ѝ е гајле? Никаква одговорност, Зујка, никаква. На-
родот одамна е загубен во оваа земја, вели Мањичка со страст 
и жестина. А, најголемиот непријател на една држава не е само 
лошата власт, туку индиферентниот народ како тебе, Зујко моја.
 Ужива што може да ја критикува. Само пријателка смее да го 
прави тоа, нели. Има ли подобар доказ за нејзината наклонетост?
 А, Зујка што да рече? Продира ли со својот поглед подлабоко 
во душата на Мањичка?
 „Народот?“, буцка таа невино со моливот. „Зошто народот? Си 
имаме власт“.
 „Народот, Зујка. Народот сме сите ние и сите имаме право на 
глас, ама тој глас не служи само некого да избереме на власт. Тре-
ба да крикнеме, Зујка, да викнеме кога сме незадоволни. А ви-
каме ли? Тие, оние, овие, јас, ти? Изиграни сме начисто, ама што 
дека“.
 „Е, де“, вели Зујка. Го спуштила погледот замајано. „Нешто си 
бесна денеска, Мања-Мањичке“.
 Ќе почне ли сега да ѝ зборува за девизите, за фондовите, за ре-
алниот сектор и за санирањето на банките и со доверлив шепот да 
ѝ ги открива фризираните статистики на Заводот за статистика. Не-
што што не смее да се кажува јавно. Горда дека Зујка нема никакво  
разбирање за овие нешта, а нема ни да го има. Небаре тајните 
ги дува во бунар, или ги закопува в земја за да ѝ олесни. Таа е 
постара од Зујка и не е толку убава. Утешна комбинација, според 
мислењето на Зујка, за старт кај некого. Врската со неа, убаво знае 
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Зујка, не ѝ ја залепи Боро, туку почна токму поради годините на 
Мања-Мањичка, кои Зујка ги претпочиташе како огледало за себе, 
а и поради таа здрава неупадливост на нејзината појава, поради 
жабјата уста во која острите чеканчиња од заби ѝ го подјадуваа 
непцето, а црвеното, бојадисано перче, острелушено стремеше 
преку ниското чело кон нејзината кокетно замижана лева клепка. 
Личеше на обична жена таа Мања-Мањичка, жена супстандардна, 
речиси сомнително способна за нешто вредно. Или... можеби... 
неупадлива, поради некој друг жанр, во кој остварува блескави, а 
невидливи, резултати. Од оној тип жени чии затегнати хулахопки 
празнично искрат кога таа префрла бут врз бут, а поткренатите ко-
лена ѝ го глодаат соговорникот, зјапнато, притресено. 
 „Светло ти око, Зујка. Од денес си моторизирана“, вели 
ненадејно таа. Бутовите ѝ ја повторуваат празничната вежба. 
 Јасно, уште го чека радосниот крик на Зујка. 
 Собата веднаш замирисува на хартија. Тоа е мирисот на Мањич-
ка. Хартијата на нејзината стуткана канцеларија во оној нејзин за-
вод. Од неодамна таа секојдневно ѝ праќа мејлови, за ова, за она. 
Во работно време, додека не доби опомена, што стана уште еден 
доказ за нејзината пријателска приврзаност; последниот беше 
најкраток – дека фабричето за кожи на татко ѝ државата конечно 
ќе ѝ го денационализира, сè ќе ѝ биде исплатено, до тровче, и 
сега ќе има пари, ќе има, ќе има... Зујка е архитект? Архитект. Ќе ѝ 
сврши работа? Сака најпосле да заличи на човек, да живее во ре-
новиран, модерен стан, не во гајба... Ќе има пари, ќе плати. Пари 
во кеш.
 „Е, е, полека“, ја смирува Зујка.
 „Лесна работа?“
 Па ѝ кажува и друго, испуштајќи цикот како шупелче. Мажот 
на Зујка, тој кој безмерно ја сака – нели и самата знае – ноќеска 
се коцкал и добил некоја сумичка, па не чекал – тоа било нејзина 
сугестија – ѝ ветил дека ќе уплател кола за Зујка. На лизинг. Ќе 
даде нешто под хипотека, ова, она, зарем нема што? Зошто Зујка 
уште да се малтретира со велосипед? Мањичка срце ја боли кога 
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ќе ги замисли нејзините убави нозе врз педалите. Е, ќе рече ли 
сега нешто? Мажот си го оттуркува од себе, го прави подолу од 
уличен метач, а тој, гледаш ли? Аман ма, Зујка, кажи нешто! 
 Не се помрднува Зујка. Хартијата во која дупи веќе се скинала, 
отворила прозорче кон другиот свет. Оттаму ѕиркам јас, ѝ подавам 
рака охрабрувачки, ѝ намигнувам. Тоа е едно од прозорчињата на 
нејзината нова куќичка што ја црта.
 „Јас го средив, мила, начисто. Да не се колеба. Тојотче. Слатко 
како бонбонче. За една недела да го имаш пред врата. А можеби 
ќе има едно и за мене. Ако има за тебе, ќе има и за мене, а?“
  Зујка шета со погледот низ собата, бара нешто. Што да зашти-
ти? Сега чувствува и страв. Во својот стан е, на безбедно, а стравот 
е сепак тука. Боро се коцкал. Зошто? Што може Мањичка да ѝ на-
прави? Страв ѝ е на Зујка да праша за колку пари се работи, зошто 
баш на лизинг кога Боро има толку пари, страв ѝ е да праша од 
каде го знае Мањичка сето тоа, а всушност и самата добро знае. 
Само што се плаши да открие што било. Иако, всушност, баш ѝ е 
гајле, да се зујкоса, да се витоса! Тоа е нејзиниот страв: што не ѝ е 
гајле. За да не се открие нешто. Да се заташка, да се препокрие, да 
се залости. 
 ... И ете, нејзината куќичка има сега многу катови, многу оџаци, 
многу прозорци, но и многу надворешни врати за кои едвај може 
да се насети за што ќе служат. Вистинска збрка од многу можно-
сти, но и опасности. Навистина, вратите се залостени со дебели 
катинари, прозорците со железни резиња. Тешки драперии ја пра-
ват непроѕирна темницата во куќичката – сосем е сигурно дека е 
внатре темница, бидејќи ниедно светлинче ниту павка, ниту тре-
петка како откинато пердувче. Дали има луѓе внатре? Дали тие 
спијат, или се кријат? Дали ѕиркаат и меркаат секого што ќе поми-
не оттаму? Куќичката изгледа таинствено и по малку злокобно, но 
нели во исто време и необично безбедно, па дури и заштитено? 
Само што, чудно, пак заборави да ѝ стави темел!?... Зујка секогаш 
се чуди на овој очигледен пропуст, но тој постојано ѝ се повтору ва. 
Ги црта ѕидовите, покривот, олуците, стреите... Темелот го остава 



18

за најпосле, и ќе се случи така што куќичката ќе остане без него, 
како сè уште да си одбира место каде ќе се спушти и ќе се загнез-
ди, небаре е некоја пребирлива птица. Не како да виси во просто-
рот, туку како да лебди, како да се премислува...
 Се размавтала така Мањичка, воопшто не ја смета занесената  
Зујка за каква било препрека. А Зујка без учество гледа во нејзини-
те маникирани нокти. Показалецот ѝ се исцрнил од фломастерот, 
домалиот прст ја вртка нервозно брачната бурма. Не е мажена 
Мања-Мањичка, а сепак носи брачна бурма.
 Така Зујка уште ги проучува ѓаволштините на жените и на мажи-
те. Но – ги проучува – е смел збор. Таа само ги проѕира, со години 
сè појасно. Ако ја прашам што ја направи таква, нема ли да се пот-
сети дека во неа сè се закочи откако го направи она во селото на 
својата цимерка? Впрочем, таа некогашна цимерка нејќе повеќе 
ни да ја види, бега од неа и ја озборува, па така мракот од оној на-
стан речиси сосем го затестил болното сеќавање. Дали тогаш оваа 
благодат со Боро... па и со Мања-Мањичка, ја поддржува и натаму 
нејзината тапост, а и прифаќањето на сè ? Но, и тоа не знае да ми 
го каже, а јас ја оставам извесно време на мира, чекајќи го она за 
кое имам сигурно насетување.
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3.

 Интересно ми е во фирмата на Боро, а гледам, и на Зујка не 
ѝ е помалку интересно. Рековме – покрај Боро е многу често и 
Мањичка – за една пауза, за друга, туку ќе претрча да се видат – 
но, освен неа, кој уште? Зујка сака да ја посетува фирмата на Боро, 
не да ги покаже таму своите нови високи топуци, или за да ја види 
жабјата уста на Мањичка расклештена од новите вести што ги 
носи или што ги слуша овде. На другото биро, поставено речиси 
до вратата, наспроти она на Боро длабоко во големата просторија, 
седи средовечен човек, возачот Ване, ситен, со сонлив изглед и со 
црна, бујна, разбушавена брадичка – но со јајцевидна, гола гла-
ва, смела комбинација од имање и немање како што еднаш со 
симпатија помисли Зујка. Ете, наспроти другите, тој зборува мал-
ку, но шлапка со устата, врти со носот, дури и ушите знае да ги 
мрдне за да ѝ направи задоволство на Зујка; само го следи од-
далеченото биро на Боро и веднаш шмркнува надесно со носот 
и трепнува спремно со сивите очи кога овој нешто набрзина му 
бара – ете, безначајна личност во една угледна фирма – но, токму 
тој е, нели, првиот што ја пречекува кога ќе влезе, а и последниот 
што ја испраќа кога ќе излезе, што ѝ го позема велосипедот и ѝ 
вели Како сте госпоѓо Зујка? Како вашите куќички? Зарем не е тоа 
интересно, да се зујкоса, да се витоса? 
 А, кога некој друг ќе влезе, како ова денеска стариот пријател 
на Боро, сега пензионер, но бивш универзитетски професор, 
Славко, тогаш и за мене се отвора нова, скапоцена шанса. Сакам 
Зујка да разбере некои јасни нешта: луѓето се смеат, ама дали и 
срцето им се смее? Зарем Боро и Мањичка, оној Ване, а еве сега 
и стариот Славко, длабоко во себе кријат вознемиреност и мака? 
Зарем професорот не доаѓа овде од шега, туку од мака? Тој Славко 
е многу занимлив, умее да зборува неразбирливи нешта што сите 
ги слушаат со внимание – во собата настапува една таква слатка 
тишина кога тој зборува, мека и пријатна – па Зујка, иако не раз-
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бира речиси ништо, со нестрплива разгаленост се облегнува во 
фотелјата и црта една нова, ведра куќичка со ползавец што се из-
дига од тесната леа покрај неа и се изјазува до црвениот светол 
покрив.
 „Господине Славко“, му се обраќаат во еден глас Боро и Мањич-
ка, „какви се вашите прогнози?“, небаре не се работи за сериозни 
нешта, туку како жена му ќе ја нашара тортата за празник. „Постои 
ли надеж, господине Славко? Да се надеваме ли на можен реба-
ланс на буџетот?“
 „Сакале ние или не“, вели тој бришејќи си го челото со шамиче 
и седнува полека потпирајќи се со вкрстени дланки врз жолтиот 
дрвен бастун, „владата како да не се соочува со економската ре-
алност и новите проекции за буџетот, за жал, нема да се оства-
рат. Велам, сакале или не, нашата влада ќе мора да се задолжи 
најмалку со уште 200 милиони евра во наредните шест-седум ме-
сеци“.
 „Но министерот изјави...“, втрчува пргаво Мањичка и погледну-
ва во Боро. Била на поаѓање, но сега се враќа и седнува заинтере-
сирано.
 „Министерот моментално тактизира чекајќи го најповолниот 
мо мент за издавање нова емисија наши еврообврзници за меѓу-
на родните пазари на капитал. Ако тој изјавува дека сега не е мо-
мент за нова емисија еврообврзници, е, тогаш директно потврду-
ва дека ново задолжување мора да има, госпоѓо Мањичка“.
 „Прашањето е само кога, во каква форма и по која цена“, вели 
Боро и смирувачки ја тупа Мањичка по дланката. „Впрочем, пред 
извесно време се назначени и меѓународни консултанти за оваа 
работа“.
 „Е, да. А тие му организираа на министерот една мини турнеја, 
запознавајќи го со потенцијалните меѓународни купувачи на на-
шите еврообврзници. Смешна работа. Само што министерот се 
врати оттаму шокиран кога дозна дека каматната стапка на евро-
обврзниците ќе биде најверојатно некаде над десет проценти, па 
си го стави прстот на чело“.


