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АНДРЕЈ БЛАТНИК

Влажни ѕидови

Во мо ја та со ба, ве лам. Во мо ја та пос те ла. Ама, тоа та ка не би ду ва. 
 Шу мо ле ње то на во да та стив ну ва. Дај ми ја, те мо лам, кр па та, 
ве ли таа. Па не мо же ме да раз го ва ра ме ва ка: јас го ла, а ти во сив 
твид.
 Са кам да ка жам: ама, ти се мо лам! Са кам да ка жам: ама слушни 
ме се га, што ќе ти ка жам! Не ве лам ниш то. Пром р мо рувам: кр пата? 
Гле дам ка ко по то че то се лиз га по неј зи на та дој ка, ка ко кап ка та се 
ис тен чу ва, ка ко ис чез ну ва. Ќе кап не ли пак? си мис лам.
 Да, кр па та. Зад те бе. Сврти се. Онаа, онаа ро зо ва та.
 Под гол т ну вам. Ро зо ва; ка ко бра да ви ци те на неј зи ни те гра ди. 
Во длан ка та чув с т ву вам ме кост. Ја ис пуш там.
 Та ка, ве ли, а ра ме ни ци те î се на ѕи ра ат од зад па муч на та 
прег ра да. За што са ка ше да раз го ва ра ме?
 Во мо ја та со ба. Во мо ја та пос те ла.
 Тоа та ка не би ду ва, по мис лу вам. Та ка поч нав, а по тоа таа ја 
по са ка кр па та. Ќе тре ба по и на ку, по и на ку.
 Гле дам: по плоч ки те кри ву лес ти по то чи ња. Ка пи ла ри. Чув-
ству  вам: по сле по оч ни ца та, по вра тот бие. Знам: неш то тре ба да 
се нап ра ви. Знам: неш то тре ба да се ка же.
 Ти се мо лам, ве лам, то гаш зош то не се из б ри шеш штом из ле-
гу ваш од ка да та? Зош то во оп ш то имаш крпа?
 Мо јот глас, ре ши те лен и са мо у ве рен. Ри чард Бар тон иг рај ќи 
го Ти то.
 Ја гле дам: да ли и неј зе î се чи ни та ка?
 Ме гле да. Че кам: што ќе ка же? Ка ко ќе се бра ни?
 Крпа? ве ли. Î па ѓа пред но зе те.
 Знам: се по там. Ако го за бе ле жи тоа, из гу бив.
 Не од бег ну вај, ве лам. Се тру дам да не го свртам пог ле дот.
 Зна еш и са ма та, ве лам. Во мо ја та со ба. Во мо ја та пос те ла. 
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За што зборуваме

 А, ве ли, тоа. Тоа е До налд.
 До налд? пра шу вам.
 Да, До налд.
 Ами: што пра ви та му? Мис лам: тој е со се ма гол. Пу ши ци га ри. 
Увоз ни. Пе пел та ја тре се на пос тел ни на та.
 Ме гле да. Че кам: што ќе ка же? Ка ко ќе се бра ни?
 Вче ра, ко га ве че рав ме, ве ли, ти чи тав од вес ни кот, но ти не 
слу ша ше. Ти чи тав. За аме ри кан с ки те ис т ра жу ва ња. За же ни те на 
мои го ди ни. На За пад се ко ја ус пеш на же на на мои го ди ни има ре-
до вен од нос со ба рем двај ца ма жи.
 Ми чи та ше за тоа? ве лам.
 Ко га ве че рав ме. Не се се ќа ваш? Вир ш ли, пол не ти со каш ка-
вал.
 Тоа да, ве лам, но... За мол к ну вам.
 Те слу шам, ве ли.
 Ама тој е црнец.
 Па не сме во Пре то ри ја, ве ли.
 Но не сме ни на За пад, ве лам.
 Не сме? пра шу ва.
 Знам: се га оди ме пре да ле ку. Не са кав да збо ру ва ме за тоа.
 Оној, ве лам. Зош то е ту ка?
 За ме не, ве ли. За ра ди аме ри кан с ки те ис т ра жу ва ња.
 Гле дам: ста па ла та î ис чез наа во ро зо ви от сви ток.
 По диг ни ја кр па та, ве лам.
 По диг ни ја ти.
 Под гол т ну вам. За ра ди аме ри кан с ки те ис т ра жу ва ња? ве лам.
 Да, зна еш, оние за ус пеш на та же на.
 Под гол т ну вам.
 И ти... Тој?
 Ким ну ва. Не сфа ќај го тоа лич но, ве ли. Ед нос тав но тре ба ше 
да нај дам уш те еден, раз би раш, не ли? Не мам ниш то про тив те бе. 
Се то тоа е са мо ма те ма ти ка.
 Как ва ма те ма ти ка, се бу нам, ако тој е во мо ја та со ба, во мо ја-
та пос те ла, пу ши ту ѓи ци га ри?
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 Ма те ма ти ка. Ти и тој, тоа се двај ца. И, та ка...
 Са каш да ка жеш... Ре до вен од нос? Ус пеш на же на?
 Ами, се ка ко. Зна ев де ка ќе раз бе реш. Ниш то лич но.
 Се на вед ну вам. И таа се на вед ну ва. Ја по диг ну ва кр па та. 
Мис лам: се га пак ќе се пок рие. По тоа ќе мо жам да î ка жам што 
зас лу жу ва. По тоа ќе мо жам.
 Не се пок ри ва. 
 Со длан ка та по ми ну вам по плоч ки те. Влаж но е.
 Кол ку дол го трае ова? пра шу вам.
 Од де нес, ве ли. Ја здип лу ва кр па та и ја ста ва на по ли ца та над 
ми јал ни кот.
 Зна чи, по мис лу вам, од де нес таа е ус пеш на же на со ре до вен 
од нос со двај ца ма жи. А кр па та ја здип лу ва влаж на. Уба во, уба во.
 Ќе се об ле чеш? ве лам.
 Ме гле да.
 Ти не ма да се соб ле чеш? ве ли.
 Ја гле дам.
 А, До налд? До налд ќе при че ка, ми од го во ри. Тој е еден од 
двај ца та. Мо ра да се на у чи на че ка ње. На ст р п ли вост.
 Да, ве лам, мо ра да се на у чи. 
 То гаш, ве ли таа, што че каш?
 Да, шеп ну вам, што че кам?
 Зас та ну ва сп ро ти ме не. Го пот т р г ну вам пог ле дот. Здог ле ду-
вам: ог ле да ло. Мо јот об раз, прек ри ен со па реа.
 Че кај, ве лам, не мо жам. Оној, во мо ја та со ба, во мо ја та пос те-
ла... Ќе нè чуе.
 Не ка чуе, ве ли. Не ка се знае кој е гла вен.
 Се пот т р г ну вам: кон ѕи дот, со сем кон ѕи дот. При тес нет сум 
до не го. Чув с т ву вам ка ко вла га та ми се вов ле ку ва низ пал то то, 
како ми по те ку ва низ `р бе тот.
 Ѕи до ви те се влаж ни, ве лам. Би тре ба ло да...
 Да, влаж ни, ве ли таа.
 Мол к ну вам.
 Соб ле чи се, ве ли. Па не мо же ме ва ка: јас го ла а ти во сив 
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твид.
 И та ка: во ме не шу мо лат упор ни те по то чи ња, а во мо ја та со-
ба, во мо ја та пос те ла цр не цот До налд пу ши ци га ра. Ту ка сум, фа-
тен ме ѓу влаж ни те ѕи до ви, си ве лам. Ако збо ру ва ме, ќе пот рае. 
Ако за мол чам, ќе сек не. Имам из бор. Тоа е важ но: из бор. То гаш? 
То гаш.
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За што зборуваме 

Ја срет нав во Аме ри кан с ки от цен тар. Мо рав да ја вра там кни га та 
од Кар вер What We Talk About When We Talk About Love што ја чи тав 
по дол го од доз во ле но то, па одев не ла год но, без вол но, заш то зна-
ев де ка ќе ме пре че ка ос т ри от пог лед на биб ли о те кар ка та и ни-
ша ње то со гла ва та ко га ро кот за вра ќа ње на кни га та ќе го од зе ме 
од де неш ни от да тум. 
 За да ја од ло жам кол ку-тол ку сред ба та со неј зи но то ло шо 
рас по ло же ние, ре шив уш те мал ку да пре лис там не кои спи са ни ја. 
Бе ше ра но прет п лад не, чи тал на та бе ше праз на, са мо таа се де ше 
пок рај ед на од ма си те во зад ни те ре до ви и чи та ше Esquire, а пред 
неа ле же ше зат во ре на кни га на ко ја, од на ви ка, î го про чи тав нас-
ло вот: Female Criticism.
 Ме пог лед на и не ла год нос та до би при чи на: бев за тек нат, 
пос мат рач, гле дач, voyeur. Мо рав да го спуш там пог ле дот, мо рав 
да ре чам неш то. Не ма ше мно гу мож нос ти. Ја пра шав да ли ја ин те-
ре си ра жен с ка ли те ра ту ра. Ре че де ка тоа е един с т ве на та ли те ра-
ту ра што ја ин те ре си ра. 
 Да се збо ру ва за ли те ра ту ра та, да, тоа е ед на од рет ки те ра-
бо ти во кои мо жам да се по ка жам. Ја зг рап чив при ли ка та. Ре ков 
де ка не сум со се ма убе ден да ли жен с ка ли те ра ту ра и во оп ш то 
пос тои. Ос т ро ме пог лед на. Ги ра ши рив ра це те, бо жем: зна еш што 
са кам да ка жам, не ли? Ре че де ка вед наш зна е ла оти сум са мо уш те 
еден ти пи чен фа лок рат с ки чи та тел.
 Од оваа не пос ред ност не мо же ше, а да не ми уд ри крв во гла-
ва та. Ја гол т нав плун ка та и ре ков де ка имам пре ве де но две кни ги 
од Ана ис Нин. Ким на и ре че де ка ги има про чи та но. Ама ис то та ка 
ја има про чи та но и тре та та кни га што ја имам пре ве де но, а де ка 
тоа е ти пич на кон зер ва тив на пат ри јар хал на при каз на. Маж кој се 
гри жи за се меј с т во то, за ра бо ту ва па ри и ре ша ва за сè, а же на му 
вер но стои пок рај не го и ниш то дру го. Так во неш то. Ти пич но.
 Не се ос ме лу вав да ја пра шам да ли ги има про чи та но и кни-
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ги те што ги имам на пи ша но. Не се ос ме лу вав да ја пра шам ка ко 
во оп ш то ме поз на ва. Пром р мо рев де ка ток му го пре ве ду вам ро-
ма нот на Сил ви ја Плат и де ка сум, всуш ност, љу би тел на жен с ка-
та ли те ра ту ра. За раз ли ка од неа, ко ја чи та маш ки спи са ни ја. Се 
напра ви ка ко да не го слуш на ова буц ка ње и ме пра ша да ли навис-
ти на ми се чи ни не из беж но за жен с ка та ли те ра ту ра во неа же ни те 
да нас та пу ва ат ка ко кут ри и вред ни за со жа лу ва ње ко кош ки ка ко 
што е, ра ка на срце, во „С так ле но ѕво но“. На ед на так ва ин тер п ре-
та ци ја е воз мож но чо век да се сп ро тив с та ви, но про це нив де ка за 
тоа не мам до вол но си ли. 
 Из г ле да бев ме прег лас ни и же на та зад пул тот поч на да се 
на каш лу ва. Иа ко ос вен неа бев ме един с т ве ни те во прос то ри ја та, 
тоа се пак бе ше чи тал на. Ри зи ку вав и ја пра шав, ко га е ве ќе тол ку 
не по пус т ли ва во од нос на маш ки те ит ри ни да ли би ме сме та ла 
за прос так ако ја по ка нам на ка фе. Ре че де ка не, де ка ужас но, (да, 
баш та ка ре че) пие ка фе. Ама де ка ќе си го пла ти са ма. Ре ков де ка 
тоа ми се чи ни со се ма пра вил но. Ста на и ја вра ти кни га та на по ли-
ца та. За миг се пра шав да ли ја има ше ста ве но на ма са та са мо за да 
ме пре диз ви ка.
 Ка ко и да е, ре ши тел но ја фрлив сво ја та кни га на пул тот, го 
пром р мо рев мо е то име и ко га биб ли о те кар ка та ме про бо де со 
пог ле дот и зе де воз дух за да ме оп си пе со сво ја та во о би ча е на до-
за вџа ше ност и не го ду ва ње, троп нав со пр с ти те по ма са та и î ре-
ков де ка друг пат ќе раз го ва ра ме за тоа, заш то де нес ужас но (да, 
баш та ка!) ми се брза. Î на миг нав на мо ја та но ва поз нај нич ка и таа 
ми на миг на ме не.
 Неш то мо рам да приз нам: ако пос тои неш то фи зич ко што 
ме прив ле ку ва кај же ни те, тоа се го ле ми те очи. А таа, пок рај нив, 
има ше и фри зу ра как ва што но се ше Глен да Џек сон во Вљу бе ни же-
ни. Ко га та му, ота де ули ца та, во слат кар ни ца та Ти во ли ко ја сè уш те 
ја ви ка ме Пет ри чек, иа ко име то не î бе ше сме не то од по ли тич ки 
при чи ни, по греш ка си ста вив ше ќер во ка фе то, што ни ко гаш не 
го пра вам, си ре ков: мом че, мом че. Мо же ше да ја зад р жиш онаа 
кни га уш те не кој ден. Мо же ше и да не гле даш што чи та ат дру ги те. 
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Или ба рем да не î ре че ше ниш то. Или ба рем да не ја по ка ниш на 
ка фе. Да, се то тоа ќе бе ше мож но.
 Ја пра шав со што, всуш ност, се за ни ма ва во жи во тот. (Теш ко 
е да збо ру ваш со не поз нат чо век, а да не го пра шаш неш то так во 
по ра но или по доц на.) Не де ка би ги пос лу шал со ве ти те на по ис-
кус ни те кои ве лат де ка чо век тре ба да ги из бег ну ва ин те лек ту-
ал ки те, ту ку не ка ко се на де вав де ка кни га та ја има ше ста ве но на 
ма са та са мо за да ме фа ти ме не. По тоа ќе ми бе ше по јас но да ли 
си те мои поз нај нич ки има ат пра во да се жа лат ко га ќе се нај дат во 
уло га на жртви. Так ва уло га јас, за вол ја на вис ти на та, и по са ку вав. 
Нај пос ле, ка ко што ве лат, един с т ве но то што мо жеш да го при до-
би еш во жи во тот е ис кус т во то.
 Но, од дру га ст ра на, за што да збо ру вам со неа ако се по ка-
же де ка кни га та та му би ла са мо ка ко ста пи ца? (Тоа бе ше не как во 
пот п ра ша ње со кое се за ни ма вав во еден рас каз што то гаш го пи-
шу вав: за што, всуш ност, мо же да се збо ру ва?) Мо ра да приз нам: 
рет ко се дви жам во ре ал ни от свет, или ка ко би мо жел ве ќе да го 
на ре чам. По ве ќе то лу ѓе со кои имам кон такт се слич ни со ме не. 
Оди ме в ки но. Чи та ме кни ги. Слу ша ме пло чи. Ниш то штет но, но и 
ниш то, ка ко да ка жам, ре ал но. 
 Па се пак: ако сум се здо бил со неш то од про чи та ни те книги, 
тогаш тоа е ре то ри ка та. Веш ти на та на го во рот. Спо соб нос та да од-
гово рам на се кое пра ша ње, са мо ако са кам. Мо же би не на начин на 
кој би бил раз б ран, но си гур но на на чин на кој ќе зву чи интерес но.
 Ми ре че де ка, всуш ност, не знае со што се за ни ма ва во жи во-
тот. (И јас би од го во рил ис то, си по мис лив, и тоа ми до не се чуд но 
за до вол с т во.) Оди в ки но, чи та кни ги, слу ша пло чи. Доб ро е, си 
по мис лив. Из г ле да мо же ме да нај де ме за ед нич ки ја зик. Ја пра шав 
за еден филм кој ток му то гаш ги во о ду ше ву ва ше љуб љан ча ни те и 
ре че де ка е ужа сен. Си по мис лив: е ова е де вој ка со ко ја би мо жел 
да одам в ки но. По тоа таа ме пра ша кои спи са ни ја ги чи тав во Цен-
та рот. Ре ков де ка не чи тав спи са ни ја, са мо бев дој ден да вра там 
кни га. Пра ша ко ја. Ка жав. Ре че де ка ја има про чи та но и де ка од сè 
î се до па ѓа са мо нас ло вот. 
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 Тоа ме оне рас по ло жи. Ја пра шав зош то. Ре че де ка кни га та е 
прем но гу таж на и де ка си те збо ру ва ат во ис то вре ме, во праз но. 
Ре ков неш то глу по, од нос но: па жи во тот е та ков!
 „Да“, ре че. „Ток му за тоа.“
 Мол чев ме. Со ла жич ка та кру жев по праз на та шол ја за кафе. 
Е па, ете, се слу чи да ос та нам без збо ро ви, си по мис лив. И тоа ток-
му то гаш ко га на вис ти на ми се пот реб ни. Да: за што мо же ме да 
збору ва ме?
 Иа ко сне ма збо ро ви, ни кој од нас не ре че де ка не ка де му се 
брза. Че кав ме и мол чев ме. Таа гле да ше низ про зо ре цот, јас низ 
ка фу ле то. Крај со сед на та ма са се деа мом че и де вој ка. Таа ја тут ка-
ше хар ти е на та сал фет ка, тој чи та ше стрип. „Ми ли чок“, ја слуш нав 
ка ко му ре че, „зош то ни ко гаш не збо ру ваш со ме не? Зош то пос то-
ја но мол чиш?“
 „За мол чи, ма леч ка“, пром р мо ри тој.
 „По не ко гаш ми се чи ни де ка во оп ш то не ме са каш“, про дол-
жи таа. „Заш то пос то ја но мол чиш.“
 „Те са кам“, пром р мо реи тој на мур те но. „А се га за мол чи.“ 
 Му пог лед нав пре ку ра мо, во кни жу ле то во кое врз лег на то 
чо ве че ско ка ше џин. Пре ку сли кич ка та бе ше на пи ша но: SPLASH... 
SPLASH.
 Пов тор но ја пог лед нав мо ја та прид руж нич ка. Ме гле да ше со 
кре на ти ве ѓи. Ниш то не ре че. Ги га лев ме на ши те шол ји. Пок рај нас 
по ми на кел нер ка та.
 „Мо же да пла там?“ ре ков и брцнав во џе бот. И таа го нап ра ви 
ис то то. „Јас ќе пла там“, ре ков, ка ко што обич но ве лам.
 „Не“, ре че, „не. Не е фер“.
 Кел нер ка та за чу де но нè гле да ше. 
 „Се ед но“, ре ков. „Ос та ви, не ма смис ла.“
 „Не“, ре че, „не, има. Се до го во рив ме“.
 „Доб ро“, ре ков, „п ла ти. Се ед но е“.
 „И тво е то?“ ре че.
 Ми дој де да ре чам: не. Мо е то ќе си го пла там сам. Ама на вис-
ти на ми се чи не ше де ка не ма смис ла. Кел нер ка та ве ќе се вр те ше 
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на о ко лу. Не ми се до па ѓа да го на ру шу вам ри та мот на све тот.
 „Мо же, ако са каш.“ ре ков. „Ме не не ми пре чи.“
 Ким на и ме пог лед на. Из ва ди па ри, но гле да ше во ме не. Ве ќе 
ре ков - го ле ми очи.
 „Во ред е“, î ре че на кел нер ка та ко га са ка ше да î вра ти ку сур. 
Кел нер ка та неш то пром р мо ре и ги пик на па ри те в џеб. На за деч ки 
се од да ле чу ва ше од ма са та гле дај ќи во нас ду ри не се за ле та во 
еден од гос ти те што до а ѓаа. 
 Се гле дав ме. Не ка де во зад ни на та слуш нав смеа и наг ло 
се свртев. Не, не се од не су ва ше на ме не. Не кои сред нош кол ци 
гледаа сли ки во не кое спи са ние кое ту куш то го беа из в лек ле од 
по ли  ви ни лот. Спи са ни е то ми бе ше поз на то. Го уре ду ва ше мо јот 
пора не шен со сед. Пор ног раф с ко.
 Та ка, се пре по тив, ко га по ле ка ја вртев гла ва та нап ред, се га и 
таа ќе ми се из нас мее. Зас лу жу вам. Па ра но ик.
 Не се нас меа. Ме гле да ше и по на та му в очи и ким на.
 „Што?“ пра шав не ка ко пре диз ви ку вач ки.
 „Ниш то“, ре че.
 За миг ста нав. „Е, па, оди ме“, ре ков по мир ли во. „Ка де одиш?“
 Ги пот к ре на ра ме на та. „До ма“, ре че.
 Зна чи, се пак е доб ра де вој ка, си по мис лив и вед наш се опо-
ме нав се бе си. Од не су вај се уба во, без пот с мев.
 „Ка де е тоа?“
 Ја ка жа ули ца та. Не мав чу е но за неа.
 „Да те преф р лам?“
 „Па тем ти е?“
 „Не знам ка де е то а“, приз нав.
 Се нас мев на. 
 „Мо жам и со ав то бус.“
 „Не“, ре ков, „у жи вам да во зам. Чо век мо ра да за поз на ва не-
поз на ти кра иш та.“
 Тоа не бе ше баш ду хо ви то. Зна еш да би деш и по за ба вен, се 
ис ка рав се бе си.
 Бе ше ми лос ти ва, се нап ра ви ка ко да не слуш на.
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 „На вис ти на би ме преф р лил?“ пра ша.
 „Мис лиш де ка се ше гу вам?“ ре ков.
 „Мо же би си се пре мис лил, се га ко га ме ви де на днев на свет-
ли на.“
 Не бев убе ден де ка се ше гу ва.
 „Па те ви дов и пред тоа. Ко га одев ме по ули ца.“.
 „Тоа не се бро и“, ре че, „то гаш збо ру вав ме за кни ги, а ко га 
збо ру ваш за кни ги нај ве ро јат но сè из г ле да по и на ку. Мис лам, по у-
ба во.“
 Не зна ев да ли ме под буц ну ва или збо ру ва се ри оз но. Зву че-
ше се ри оз но, но зна ев де ка ќе се ис п ла шам и де ка ќе ја ос та вам 
на ми ра ако зак лу чам де ка збо ру ва се ри оз но. За тоа по ве ќе са кав 
да ве ру вам де ка ме под буц ну ва.
 Дој дов ме до ав то мо би лот.
 „Е ве сме“, ре ков. По ѓа во ли те со дво и на та. Но се ше по ве ќе 
ин тим ност одош то мо жев да под не сам во тој миг. Î ја от во рив 
вра та та.
 Ко га ве ќе бев ме во ав то мо би лот, го за па лив мо то рот и ја 
пра шав:
 „Ка де оди ме?“
 „Не ме во зиш до ма?“ од го во ри.
 „Се ка ко“, ре ков, мал ку збу нет. „А ка де е тоа?“
 „Са мо во зи. Ќе ти ка жу вам па тем.“
 Во зев нер воз но, се пре мес ту вав од лен та во лен та, наг ло ко-
чев. Се ка ко, се оби ду вав да би дам кол ку што се мо же по о пуш тен. 
Таа збо ру ва ше ка ко на ис пит: „Та му. Та му ле во. Дес но.“ И по тоа: 
„Зас та ни. Ту ка сме.“
 „Ту ка?“ ре ков. Тоа бе ше го лем пар кинг на ед на од на сел би те 
кои обич но слу жат са мо за прес пи ва ње. Око лу нас се из ви шу ваа 
ви со ко кат ни ци.
 „Ов де жи ве ам“, по ка жа не ка де не од ре де но на го ре, „што да 
се пра ви. Па, ќе дој деш на ка фе?“
 „На ка фе?“ ре ков та пог ла во. „Па ед но ве ќе ис пив ме, не ли?“
 „З на чи, не до а ѓаш.“ ре че. „Е па, бла го да рам за во зе ње то.“



17

Андреј Блатник

 Ми се чи не ше ка ко да ми ја од зе ма се та ини ци ја ти ва и тоа 
на вис ти на не мо жев да го до пуш там.
 „Ве лат де ка оде ње то на ка фе е са мо фра за зад ко ја се крие 
неш то дру го“, поб р зав да ре чам.
 „Што?“ пра ша вни ма тел но наб љу ду вај ќи ме. 
 „Па, што би ло. Неш то да се на пи еш или слич но. Дру же ње. За 
тоа се ра бо ти. За друш т во.“
 Ме гле да ше и по на та му.
 „На ка фе“, ис т рај но пов то ри. „Ниш то не ма во зад ни на. Са мо 
на ка фе. До а ѓаш или не?“
 Не зву че ше нет р пе ли во.
 Зна ев: ако ре чам не, ќе би дам мо ра лен по бед ник. Ќе имам 
пред ност. Но, по тоа ќе мо рам се кој ден да ви сам во Аме ри кански-
от цен тар за да про дол жи ова. Не мав вре ме за тоа. А, се пак, го имав 
до вол но за да по са кам да про дол жи. Па, ре ков де ка ќе дојдам.
 Во неј зи ни от стан се по чув с т ву вав ка ко до ма, не о бич но за 
мес то кај што сум првпат. Ду ри по не кое вре ме таа усог ла се ност 
со прос то рот до би свое об јас ну ва ње: вла де е ше не ред. Ни ко гаш 
не сме ев да си доз во лам не ред кој за ме не бе ше един с т ве ни от 
при ро ден на чин на пос то е ње на неш та та. Првин не ми доз во лу ва-
ше мај ка ми. По тоа де вој ка та со ко ја жи ве ев. Ва же ше пра ви ло то: 
пре ку над во реш нос та се ус т ро ју ва све тот. Мо же би е вис ти на, но 
ако сè бе ше сре де но, ед нос тав но не се чув с т ву вав доб ро. Не ка ко 
ре дот не ми бе ше свој с т вен.
 Но, ов де, ов де бе ше по и на ку.
 На по дот има ше кни ги, спи са ни ја, алиш та. Град ни ци. Мо ја та 
де вој ка не но си град ник.
 Се оби ду вав да не ви ди де ка гле дам на о ко лу. Но, за бе ле жа, 
си гур но за бе ле жа. Се преп ра ва ше ка ко да не е ниш то. Ка ко сè да 
е в ред. Храб рост, си по мис лив. За да по ка ниш не поз нат во ва ков 
не ред во гра ѓан с ки от свет е пот реб на храб рост. Или лу ди ло.
 „З на чи ка фе“, ре че не кри еј ќи ја иро ни ја та.
 „Се ка ко, ка фе“, од в ра тив. „Што дру го? За тоа сум ов де.“
 „Дај, ка жи“, ре ков, до де ка ѕу не ше во ѓез ве то, „што на вис ти на 
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ра бо тиш?“
 „Те ле фо ни рам“, ре че. „М но гу те ле фо ни рам.“
 „На вис ти на“, ре ков. „З на чи мо же ме по не ко гаш да се чу е ме.“
 Ме пог лед на се ри оз но.
 „М но гу сум за фа те на.“
 „И јас“, поб р зав да ка жам.
 „Мис лам, по те ле фон.“
 „Па, еве, не ѕво ни.“
 „Де нес ка имам сло бо ден ден“, од в ра ти.
 На тоа на вис ти на не зна ев што да ка жам. Из г ле да î се до па-
ѓа ше да се из ра зу ва не ка ко зап лет ка но. Го пи ев ка фе то и ја гле дав. 
И таа ме гле да ше. Без не ла год ност. Мол чев ме.
 „Што се га?“ ре че по тоа.
 „Се га ќе се бак ну ва ме“, ре ков.
 „Е тоа не“, ре че.
 „Та ка и ми из г ле да ше“, ре ков.
 „Зош то то гаш го ре че тоа?“
 Пок ре нав со ра ме на та.
 „Мис ле ше де ка мо раш. Но, не е пот реб но.“
 Не ко мен ти рав. „Што пред ла гаш ти?“ пра шав.
 „Мо же ме да збо ру ва ме.“
 „За што?“
 „Мо же за бак ну ва ње то, ако са каш.“
 „Тоа е прем но гу не ви но“, ре ков.
 „Доб ро, то гаш за неш то што не е тол ку не ви но.“
 „За што?“ се преп ра вав.
 „Ток му за оние ра бо ти“, мир но ре че.
 „За тоа не се збо ру ва, тоа се пра ви“, се по бу нив.
 „И маш зас та ре ни сфа ќа ња“, ре че.
 „А што е сов ре ме но?“ пра шав.
 „Да не се пра ви, ту ку да се збо ру ва за тоа.“
 „Зош то?“ ре ков. „По ра ди си да та?“
 Се нас мев на. „Как ва си да! Да не си луд?“
 „Не се пла шиш од си да?“
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 „Не мам зош то да се пла шам“, ре че. „Зош то би се пла ше ла?“
 „Мис лев де ка и тоа е сов ре ме но. Си те што ги поз на вам се 
пла шат.“
 „Тоа же ни те ти го ве лат ка ко из го вор, заш то не са ка ат да спи-
јат со те бе.“
 Зак лу чив де ка е по доб ро да се преп ра вам ка ко да не сум чул. 
Де вој ка ва е спо соб на за нис ки уда ри. Доб ро. Мош не доб ро.
 „И мам еден ко ле га кој ја под бут ну ва же на му под ма са ко га 
одат кај не го ви те ро ди те ли на гос ти, да не ја де са ла та од ис ти от 
сад ка ко и ти е“, ре ков. „Мо жеш да си за мис лиш? Се пла ши од соп-
с т ве ни те мај ка и тат ко!“
 „За рем не е уба во што има по ве ќе до вер ба во же на та от кол-
ку во ро ди те ли те?“, се по бу ни.
 „И ли ед нос тав но е па ра но ик“, за гат нав.
 „Са каш да се пот с ме ваш со дру ги те“, ре че се ри оз но. 
 „Са кам“, приз нав.
 „И јас.“
 Не се сом не вам, си по мис лив. Но, не ре ков ниш то. Из г ле да се 
ис п ла шив да не ми вра ти. Не са кав да ја зго ле му вам нап на тос та.
 „Што, не ма да збо ру ва ме?“ пра ша.
 „За тоа? Не знам да ли имам кој з нае што да ка жам за тоа.“
 Ви дов де ка по ле ка пре ми ну вам во де фан зи ва.
 Ја сврте шол ја та за ка фе.
 „То гаш ниш то“, ре че.
 Се га не зна ев што да ре чам. Го ис пив ка фе то во ед на гол т ка. 
Не бе ше доб ро. Прес лат ко. Не ме пра ша как во пи јам, си по мис-
лив. Са мо го нап ра ви как во што се ко гаш го пра ви.
 „Б ла го да рам за ка фе то“, ре ков.
 „Си одиш?“ пра ша.
 Пот в р див со гла ва. Го нап ра вив сво е то, си ре ков. Се га не тре-
ба да зја пам по Аме ри кан с ки от цен тар да ли пак чи та не ко ја чуд на 
кни га. Ин те рес на де вој ка, не ма што, но ед на ис то так ва на кра јот 
од кра иш та та ме че ка до ма. А таа не ста ва ше ќер во ка фе то, го пие 
ис то ка ко ме не. Ка фе то, во слу ча јов, се ка ко бе ше ме та фо ра. Не 
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зна чи сеп с т во, ту ку сè. Не, не сè, ама си гур но мно гу.
 Ста нав. Пој дов кон вра та та. Тргна по ме не. Ако пра ша да ли 
пак ќе се ви ди ме, ќе ре чам, мо же би, си мис лев. Па по тоа таа не ка 
оди во чи тал на та и не ка че ка да ли пак ќе дој дам.
 Не ре че. Сто ев во прет соб је то и ги гле дав те ле фон с ки те каб-
ли кои од ѕи дот се де леа кон си те прос то рии во ста нот. Ва ви лон 
од каб ли. Сфа ќам, мно гу те ле фо ни ра, си по мис лив, но се пак: не 
чу ла ли за без жич ни те ле фо ни? Што е пра во, по не ко гаш со нив 
му упа ѓаш не ко му во ли ни ја та, но се ед но, не тре ба во се ко ја со ба 
на еден стан да имаш по се бен те ле фон. Таа очиг лед но ги има ше. 
И уш те еден во прет соб је то. Во про зор че то под број ча ни кот бе-
ше на пи шан број. Ед нос та вен, ли не а рен, еле ган тен. Вед наш го за-
пом нив, иа ко не са кав. Што да се пра ви.
 „Ча о“, ре че. „И бла го да рам за друш т во то.“
 „Ча о“, ре ков. „И бла го да рам за раз го во рот.“
 „Знам и по доб ро.“
 „Си гу рен сум“, ре ков. И че кав што ќе ка же. На врв од ја зи кот 
ми сто е ше: мо же би.
 „Па, сè на ју ба во“, ре че.
 Го про гол тав она мо же би, ким нав и из ле гов низ вра та. По-
глед нав на мес то то кај што би тре ба ло да стои плоч ка та со име. 
Не ма ше плоч ка. И до лу, во хо лот, врз пош тен с ко то сан да че кое би 
тре ба ло да му при па ѓа на неј зи ни от стан (пог лед нав врз плоч ка та 
од со сед на та вра та и го по ба рав пош тен с ко то сан да че на соседот), 
има ше око лу се дум пре зи ми ња. Зна чи, из нај мен стан. Од ра ка в 
ра ка. Ама јас го зна ев те ле фон с ки от број, тоа бе ше и по ве ќе од 
она што ми тре ба ше.
 Во зеј ќи кон до ма ре чи си пре га зив еден пес кој ис т р ча преку 
ули ца, а од пред се ма фо рот ме от т р г на са мо сви ре ње то на ав то-
мо би ли те кои че каа зад ме не. Ра бо та ва не е ед нос тав на, си реков 
и си нап ра вив то чен план за поп лад не: прво со пла нин с ки ве ло си-
пед на Шмар т на Го ра, по тоа под ла ден туш и со де вој ка та в кино, па 
ќе î го згот вам мо јот бен гал с ки ка ри, а по тоа ќе би де што ќе би де.
 По ѓа во ли те. До ма ме че ка ше лив че: „Ми се ја ви Бра не и оти-


