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1.

 Повторно на местото на злосторот, си вели во себе. Кога 
мислите би биле видливи, што пекол би било тоа!

 Таа седи до него. Замислена и отсутна. 

 Таксито скршна во стрмната улица Мико, кон тврдината. 
Штотуку расцутените дрвја ја чуваа утринската свежина, на-
спроти невообичаено топло априлско сонце.

 – Некогаш тука живеел Шандор Марај. – Зажали штом тоа 
го кажа. Нејзиниот поглед го пресече. 

 – По што би требало тоа да биде значајно? Шандор Марај? 
Кој е тој?

 – Унгарски писател…

 – Помислив оти е јапонски!

 – Ептен си духовита! Пред две години ти го дадов неговиот 
дневник… не, и цели три оттогаш поминаа…

 – Се сеќавам, невидена досада. Токму ти како што сакаш. 
Бегаш во ново засолниште на секој први во месецот. Ништо не 
градиш сам. Тоа си ти!

 – Не претерувај – тој махинално се бранеше, не мислејќи 
оти претерува. 

 Таксито ја помина рампата и скршна најпрвин десно, по-
тоа лево. Редица средени фасади на ниските куќи со пелар-
гонии на прозорците. Одминуваат ресторани, кафулиња, про-
давници за сувенири. Во длабочините на широките капии се 
наѕираат внатрешните дворови. Марко седи до возачот. Со 
очите го голта секој детаљ. Марија ја препознава таа возбуда. 
Таков е каде и да допатуваат. Му ја знае и мислата во тој миг: 
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колку убаво би било да се сокриеш во тој сон. Зашушкан во 
преплет од волшебност и баналност. Само нека трае, без по-
четок и без крај. 

 Излегувањето на плоштадот нагло ја менува сликичката на 
успано гратче од бајките. Таксито свртува крукче и застанува 
пред преубава зграда. На плоштадот има катедралата а право 
напред, во белузлава светлина, ширно се распостила недо-
гледната Пешта.

 – Некогашното министерство за финансии – не одолеа 
да не се пофали со податокот, барем полугласно. Таа само се 
насмевна. Тој знаеше дека му простила, дека ја навјасал за-
не сот на долго очекуваниот миг. Се обѕрна по плоштадот. 
На нејзиното лице тој препозна задоволство. Беше таа пак, 
Марија од пред шест години, онаа што ја запозна во реди-
цата за визи пред унгарскиот конзулат во Белград. Одвај се 
воздржа за нејзиниот поглед упатен кон крајот на улицата од 
другата страна на плоштадот да не го проследи со зборовите: 
Таму, на крајот, е кафулето Мирó. Се сеќаваш ли?

 Како да не се сеќава? Се сретнаа, во тоа спурно септември-
ско попладне, на плоштадот Верешмарти, во кафулето Жербо. 
Ја испрати другарка î што отпатува во Америка, се врати во 
хотелот и се струполи во една фотелја. Целиот живот сопре во 
грутката тегобност која што се ширеше од стомакот. Посакува-
ше да плаче ама не одеше. Задушлив, евтин апартман во бли-
зина на станицата Келети, на која допатува три дена порано. 
Тој би ги запаметил не само името на хотелот, улицата и бројот, 
туку и лицето на рецепционерот, од кога до кога сервираат 
појадок, малата клупа во лифтот, бојата на крпите во бањата, 
излозите на блиските продавници, таблата на трамвајската 
станица со распоредот на возењата. И непогрешливо би зна-
ел кога оди последниот трамвај. Сето тоа би î го соопштил со 
победничката насмевка, насмевка која би кажувала оти него 
ништо не може да го изненади, дека го обезбедил секој чекор, 
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дека се заштитил од неизвесностите што ги демнат неподгот-
вените и невнимателните. Тој е најсигурен на улица, во пре-
плетот на трамвајските возења, налудничавите преминувања 
од еден трамвај во друг и наглите одлуки да се помине токму 
по таа насока, да се испие пиво токму во ресторанот во кој 
некогаш, којзнае кога, наминувал некој што нејзе î е сосема  
небитен. Каков неверојатен тип! Толку поинаков од оние со 
кои таа си ја арчела младоста, без сметка, како што тоа во мла-
доста обично и се прави, макар што, за волја на вистината, са-
миот тој тоа никогаш не го правел. И не е проблемот во тоа, 
туку во нескриената гордост и задоволство, во речиси безум-
ната среќа со која го премостуваше просторот што требаше 
да биде самиот живот. Тоа го имаше насетено уште од првиот 
ден, па сепак остана со него толку години, со надеж дека нив-
ната врска ќе ги преживее искушенијата, понекогаш и одвај 
замисливи.

 Министерство за финансии, повтори таа во себе додека го 
гледаше како му плаќа на таксистот и забрзано ги зема рабо-
тите од багажникот. Како постојано да доцни некаде, челото 
веќе му е испотено. Сосема е сигурна дека тој ќе го памети и 
овој миг. Ќе ја потсети, кога-тогаш, на дебелиот човек со рас-
павтана кошула. О да, сцената веќе се има вгнездено некаде 
во пукнатината на утрешниот ден. Постојано го правеше тоа, 
опсесивно се занимаваше со глупостите кои ја сочинуваат 
содржината на моменталниот заборав. Не само што ги паме-
теше, туку и внимателно ги одгледуваше, ги наводнуваше како 
ретки билки. Беше исплел цела мрежа од бесмислици и банал-
ности, се препинаше и се сопнуваше во неа, а таа со годините 
стануваше сè погуста и сè потешко проодна. Градинар на про-
пуштени можности. 

 Во империјалниот камен хол не одолеа да забележи оти на 
широките овални скали од хотелот Културинов недостасува 
црвениот килим. 
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 – Можеби е пратен на чистење? – одговори Марија.

 – Не верувам. Ролна од дваесет метри не се носи на сер-
вис…

 Таа нагло застана. Застана и тој, со куферот во едната и со 
нејзината торба во другата рака.

 – Марко, зарем во овој миг треба да погодуваме што се 
случило со килимот? Зарем ти оваа убавина навистина не ја 
гледаш – рече и ја крена раката кон долгите прозорци од вре-
мето на сецесијата, коишто гледаа кон дворот од сите страни 
ограден со ѕидови. – Некогаш навистина помислувам дека 
тебе ама баш ништо не може да те допре.

 – Душо, проблемот е во тоа што мене толку работи ме до-
пираат што од тие силни допири станувам целосно загубен – 
се обиде да се пошегува.

 – Тебе исклучиво глупости те допираат.

 Таа немоќно воздивна и тргна по скалите кон првиот кат, 
кон хотелскиот влез. Во долгиот ходник, зад пултот, чекаа две 
униформирани службенички. Му припаѓаа на времето кога 
еден од катовите на ова здание бил преправен во хотел, веро-
јатно некаде на почетокот од шеесеттите години од минатиот 
век. Тоа можеше да го заклучи по обликот на мебелот, по него-
вата уредно одржувана трошност, конзервирана со редовни-
те чистења. Оваа забелешка ја изговори во себе, ама со гласот 
на Марко. И не беше воопшто лута, напротив, секојпат кога во 
себе ќе откриеше некоја од речениците кои имаа потекло од 
неговиот фундус, нејзе ја облеваше некоја неочекувана мили-
на. Повремено се прашуваше себеси дали е тоа помирување 
со постоечката состојба? Откажување? Не е, се разбира. Тој и 
натаму ја напнува секоја струна од нејзиното битие. Таа испол-
нетост, која ја чувствуваше благодарејќи му нему, белки тоа 
се вика среќа – состојба на опиеност со која се милува секоја 
појава, а тоа што погледот ќе го опфати како да зрачи со мир и 
задоволство кои се шират на сè наоколу. Да, тој ваквите мигови 
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во кои би требало само да се молчи и дише, постојано ги раси-
пуваше со глупости. Тој се фалеше со работи што секој норма-
лен би ги премолчил. Во таквите бесмислени недоразбирања 
се појавуваше Марко сиот од баналности, скаламерија што 
се тетарави во прангите на малограѓанските заплети. Сепак, 
бранови на лутење и бес непогрешливо ги следеа бранови на 
љубов, ги бришеа сите недоразбирања, секој сомнеж оти тој 
не е вистинскиот. Вистинскиот? Што значи тоа? Бесмислица. 
Таа беше исполнета од него.

 Службеничките на пријавницата истовремено им се на-
смевнаа на гостите. Марија отиде до прозорецот. Тука, на 
плоштадот чиешто име никогаш не успеа да го запамети, се 
бакнаа во онаа вжештена септемвриска ноќ. Излегоа од ка-
фулето Мирó. Како опиена, таа чекореше до него. Тегобно-
ста на ужасниот ден кога ја испрати пријателката на авион, 
самотијата и очајноста на хотелската соба во која потоа се 
врати, празнотијата и немотијата во која се имаше престорено 
нејзината душа, сето тоа наеднаш исчезна.

 Започна сосема ненадејно, истиот тој ден, со неочекувано 
ѕвонење на мобилниот. Белградски број, непознат, за миг-два 
се премислуваше дали да се јави и потоа го активира пови-
кот. Слап од зборови, пријатен глас. Во свеста полека се про-
бива лик на човек кој во редицата пред унгарскиот конзулат 
стоеше зад неа. Да, да, се сеќава. Ама, од каде му е нејзиниот 
број? Од формуларот што таа го држела в рака? Се изнасмеа. 
Како каде е? Во Будимпешта. Не го знае името на улицата, ама 
знае оти е блиску до станицата Келети. Да испијат кафе? Каде е 
тој? И тој е во Будимпешта. Неколку мигови таа се премислува. 
Да, каде е улицата Ваци, тоа го знае. Како? Верешмарти тер. 
Имиња не памети. Погледнува на часовникот. Добро, во пет, на 
плоштадот кај Жербо. Вереш… како рековте? Верешмарти тер.

 На патот до Жербо, во текот на краткото возење – бидејќи 
таа зеде такси како што прави секогаш, за да не се впушта во 
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објаснувања и советувања како да стаса до целта, со кои тој ја 
затрупа на крајот од разговорот – Марија ја почувствува воз-
будата каква што ја поттикнува долго очекуваниот повик од 
некој што е повеќе од мил. Се разбира, појавата на непозна-
тиот човек од редицата пред унгарскиот конзулат претставу-
ваше само спасоносниот појас фрлен во вирот на еден грозен 
ден кој требаше што е можно побргу да биде тргнат од сегаш-
ниот миг, турнат низ стрмината на заборавот. 

 Го здогледа штом излезе од таксито и тргна низ споредна-
та уличка која, како што î рече таксистот, води кон Жербо. 

 – Знаев дека тука ќе излезете, натаму е пешачка зона – ка-
жа, подавајќи рака.

 – Зарем од сите насоки во градот баш овде се стигнува? 

 – Втората можност е приодот од страната на Дунав, ама не-
како бев сигурен оти ќе дојдете токму од оваа насока. Знаев 
дека ќе земете такси.

 – Како знаевте?

 – Ме откачивте кога се обидов да Ви објаснам како да дој-
дете со метро…

 – Во непознат град? Не ме засмејувајте. Одвај се снаоѓам и 
во Белград.

 – Ама, градот најдобро се запознава ако се обиколува со 
трамвај, автобус, метро…

 – Сега Ви реков дека ни Белград не успеав да го запознам а 
живеам таму од раѓање… Згора на тоа, Будимпешта и не сакам 
да ја запознавам. Или, барем, не овој пат.

 – Не мислев туристички…

 За што ли зборуваме, мислеше таа. Требаше да останам во 
хотел. Бргу ќе го откачам. 

 Но, не само што не го откачи туку, по кафето во Жербо, одвај 
го дочека неговиот предлог да отидат на вечера во кафулето 
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Мирó на Будим. Тој дискретно спомна оти веднаш тука, бли-
ску, има станица на автобусот број 16 кој по најкраток пат ќе 
ги однесе до главниот будимски плоштад. Го кажа и името на 
плоштадот. Таа се насмевна, во себе. Најкраток пат? Нормален 
ли е тој? Одвети дека секој ден со шеснаесетката се вози од Ка-
рабурма, каде живее, до центарот на градот. И веднаш, чудејќи 
се, помисли на реченицата која штотуку ја беше кажала. Тоа 
порано не î се случувало. Таквите работи за неа едноставно 
не постоеле. Да се паметат линиите на градски превоз, адреси 
на хотели, да се застанува на секој трет агол, да се евоцира, со-
ветува. Е, тој навистина е лик! Ама, со нешто ја привлекува, тоа 
е јасно. Чувствуваше дека, од миг до миг, станува сè поблиска 
со тој човек кој, изговарајќи навидум бесмислени податоци, 
воспоставува врски и таму кај што тие не се откриваат при 
повр шното гледање.

 На патот кон Будим, во текот на некои петнаесетина мину-
ти возење со автобусот број 16, Марија дознава дека нејзи ниот 
познајник Марко Капетановиќ нема професија. Има почнато 
студии по медицина, преминува на филозофија, апсол вент е 
по светска книжевност. Тоа е попатна информација. Многу по-
важна е таа дека некаде, „само право зад овој плоштад“, постои 
сервис за поправка на машини за пишување. Да, некое време 
живеел во Будимпешта. Резето паѓа. Не кажува зошто, кога 
ниту со кого. Ама затоа го нуди бизарниот податок дека него-
виот тетин имал сервис за поправка на машини за пишување 
на улицата 29 ноември.

 – Секој ден барем двапати сте поминувале покрај негови-
от сервис, во близина на ресторанот Блед. 

 – Молам?

 – Шеснаесетката поминува тука.

 – А, да, така е.

 – Токму пред сервисот е автобуска станица.
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 – Интересно. Доаѓал ли тетин Ви во Будимпешта за да ја 
обиколи конкуренцијата?

 – Не дошол ниту еднаш, го мрзеше да патува.

 И таа веќе ја препознава широката насмевка. Слизнува во 
таа насмевка. Ниту два часа не се заедно, ама како веќе дено-
ви да поминале. 

 – Имате ли уште некој податок за тетин ви?

 – Книга би можело за него да се напише. Мене тетка и те-
тин ме одгледа. Мајка ми умрела на породување. Татко ми от-
иде во Австрија. Го гледав поретко отколку секоја престапна 
година.

 Тоа е, значи. Израснал во куќичка за кукли. Сè си носи со 
себе. Патувачки театар. Спомнува оти неговиот тетин вика по 
работите. Кога се брза некаде а работите не го слушаат затоа 
што, да речеме, копчето на ракавот од кошулата не сака да се 
закопча или врвцата на чевелот не сака да се врзе во јазол, тој 
дискутира, полудува, фрла сè околу себе. И тогаш некој друг 
глас, настрана од неа, изговара дека како малечка по џебовите 
ги чувала искористените влезници за кино.

 Марко праќа заговорнички поглед.

 – И јас го правев тоа. Ги чував не само влезниците за кино, 
туку и секое ливче што ќе ми дојдеше в рака. И денес тешко се 
ослободувам од амбалажата. Долго не можам да фрлам кутија 
од чевли.

 – Зошто не земете кесе? Што ќе ви е кутијата од која после 
толку тешко се делите? 

 Пак зборувам глупости. Како ли само стасав ваму, на овој 
семинар за амбалажа?

 Автобусот забави, совладувајќи ги сè поостри кривини на 
приодот кон тврдината.

 – На следнава станица слегуваме. Да одиме поблиску до 
вратата.
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 Инсистираше да излезат токму на предната врата, а таа 
разоткривањето на оваа негова стратегија го остави за некој 
следен пат. И веднаш се насмевна, во себе. Тешко дека ќе има 
следен пат.

 На плоштадот пред црквата згусната толпа се тутка околу 
црномурно момче чијшто израз на лицето е невозможно да се 
одгатне. Пред него, на тротоарот, три кутичиња за кибрити врз 
зелената чоја. Наведнат врз нив, вешто ги поместува. Куглич-
ката исчезнува под едно од кутичињата. До момчето стојат 
уште двајца што му личат. Делува како да се караат. Нивната 
жртва, Јапонец, набргу губи банкнота од десет илјади форин-
ти. Веднаш потоа, некој од толпата успева да ја најде скрие-
ната кугличка и добива десет илјади форинти. Сè делува пре-
гледно па нова жртва, нов турист, решава да влезе во играта. 

 – Ова во Белград не поминува веќе со години – вели Мар-
ко, – тука жарат и палат. Во Виена уште повеќе.

 – И тие од нешто мораат да живеат – реагира Марија.

 – Од измама?

 – Ако кибритчиите се единствените што мамат, тогаш ние 
живееме во рајот. 

 – За такви приказни немам разбирање. Знаете ли дека, во 
Виена, бројот на провали се удвоил од кога Романците и Бу-
гарите влегле на белата шенгенска листа? Кибритчии на сите 
страни. Во метрото армии џепчии.

 – Ептен ги жалам – вели Марија, насмевната.

 – Вие сте левичарка?

 – Повеќе логичарка. Во прашање е проста размена на ка-
питал. Кој кому му провалува во становите? Дали некогаш сте 
ги виделе погледите на луѓе симнати од воз заради самоволие 
на некој идиот во униформа? 

 – Мене ли ми кажувате? Повеќе од десет години патувам 
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низ овој простор и добро знам за што зборувате.

 – Па зошто, тогаш, толку се грижите за оние надвор од 
шен генскиот ѕид? Барем таксите нека ги платат. Гревот се на-
следува. Не може тука-така да се отпише.

 – Некои правила мора да има.

 – Проблемот е токму во тоа што постојат само некои пра-
вила. А кога постојат само некои правила, тогаш бездруго дека 
ги имаме кибритчиите и џепчиите, цела менажерија што се 
тркала низ овој простор кој Вие толку добро го познавате. А 
што правите Вие во овој простор?

 – Пишувам книга за движењето низ Источна Европа.

 – Каков вид книга?

 – Практични совети, како луѓе да ги одбегнат непријатнос-
тите. 

 – Се шегувате?

 – Воопшто.

 – Навистина ли мислите дека непријатностите можат да се 
одбегнат? Какви непријатности? Тоа некој да Ве искраде? 

 – Дали знаете дека низ патиштата во Унгарија и во Украи-
на арачат лажни полицајци? Во самава Будимпешта ги демнат 
странците пред хотелите, лажно се претставуваат, ги легити-
мираат и…

 – Ама, стопати сум ги чула тие приказни. Но што со тоа? Ќе 
го спречите ли лажното претставување? Не ми се верува.

 – Речиси во секој странски водич низ Будимпешта има ли-
ста на совети и предупредувања…

 – Како да се одбегне лажно претставување?

 – Што има тука лошо?

 – Не е лошо, ама е бесмислено. И што, тргнавте од нив, 
од тие ситни кримоси кои се, всушност, последица на лажно 
претставување на многу повисоко ниво.
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 – Реков дека сте левичарка. 

 – И така ќе создадете свет без непријатности? Во така суре-
ден свет не би сакала да живеам.

 – Претерувате. Да се вратиме на плоштадот?

 – Зошто?

 – Па и Вие да се обидете да погодите каде е кугличката.

 – Слушај, дечко – рече, откако малку подзастана, колку да 
види каков ефект ќе предизвика поминувањето на ти. Марко 
се насмеа и ја фати за рака. – Знам јас добро оти кугличката 
е измама. Ама, кугличките се насекаде околу нас. Кога ќе от-
идеш во банка за да отвориш сметка, кога ти ветуваат премии 
од осигурување, кога одиш на гласање, што е сето тоа ако не 
куглички скриени во ракавот. Не сум јас против редот, но не 
го поднесувам лицемерството. Улиците ќе ги исчистиме од 
џепчиите, за да продолжиме со кугличка на повисоко ниво. 
Заради кугличка ти и јас висиме пред конзулатите. Таа ебена 
виза е кугличка што сите ја ловиме. 

 – Ти би сакала да ја укинеш кугличката?

 – За почеток би сакала себеси да не се лажам дека таа 
куг личка на улицата е единствената. Таа е само последна во 
дол гата низа. Кога ќе ја нема во администрацијата, во меѓу-
државните договори, во високата политика  , ќе ја нема ниту на 
улица.

 – Верувам дека си во право, само што за тоа ќе треба да се 
почека едно две илјади години. Дотогаш би можеле и да вече-
раме. 

 – Тоа е Мирó – вели Марија откако на крајот на улицата го 
здогледа кафулето со широко накривена веранда. – Прекрас-
но место. Ти навистина го познаваш овој град.

 Седнаа во самиот излог на кафулето, ама стаклото беше 
кренато така што практично беа на плоштадот. 

 – Колку остануваш во Будимпешта?
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 – Утре се враќам.

 – Штета. Би можел да ти го покажам градот.

 – Не дојдов туристички. Сабајлево пријателката ја испра-
тив во Америка. 

 – Што пријателка е тоа кога мора да се испраќа дури до 
Будимпешта?

 – Повеќе се работи за типот на заминување.

 – Што значи тоа?

 – Значи… – на Марија брадата î затрепери, одвај забе-
лежливо, та мораше да запре за миг, за пак да ја воспостави 
рамнотежата – значи дека е една од оние што одат засекогаш. 
Освен морална поддршка, требаше да î се помогне и со бага-
жот. А и јас, белки, ја искористив можноста да мрднам од оној 
затвор од држава. А ти, што е со тебе?

 – Јас се испраќам себеси.

 Марија се насмеа.

 – Тоа е вистинското. Да се испраќаш себеси.

 Порачаа шише бело вино и лазањи.

 – Раскажи ми сега како е да се испраќаш себеси.

 – Си ја вртиш кугличката самиот со себе додека не ти здо-
дее. И секогаш погодуваш.

 – Сериозно те прашав.

 – Сериозно ти кажувам.

 – Добро, Марко…

 Неговото име, изговорено со нејзиниот назален глас, за 
миг го залелеа сиот пејзаж. Удар на блискост. Антички хор го 
на ја вува тоа што ќе се случи. Што може да се случи? Бидејќи, 
приказната постои, неиспишана, ама постои. Во недоверли-
вите хороскопи, какви што има многу, а толку се разликуваат. 
За оваа недела се едногласни: Љубов – в четврток познанство 
што може да прерасне во врска. 



19

 Провејува само насетување. Но утре, по еден месец. По 
година. До крајот на светот и на времето. Миг на сладок тре-
пет пред непознатото. Полека се спуштаат висечките мостови, 
капиите се отвораат. Од споредните улички се појавуваат не-
познати физиономии, протагонисти од едно минато кое лесно 
може да е и неговото, со пластови од хипотеки и црни фондо-
ви, со страсти и восхити, ветувања и измами. Сето тоа моќниот 
ревизор наречен Време ќе го прогласи за непостоечко, ќе го 
нивелира и ретушира, ќе ја бутне кугличката под кутичето на 
некој иден заеднички живот. А тие, на верандата од кафулето 
Мирó, сè уште се нишаат како лаѓи на нивните сидра, во за-
ливи од навики и обѕири, на позиции што само навидум се не-
променливи. Во текот на ноќта, не се знае која и зошто, ќе се 
случи силен продор на антициклона, температурата ќе почне 
на се крева, најавувајќи период на стабилно и убаво време. А 
тогаш сè ќе биде возможно, па и промена на сидриштето. 

 – Ме слушаш ли? Каде заталка?

 – Се испраќам себеси – вели, насмевнувајќи се.

 Марко гледа низ тоа мило лице со одвај видливи брчки. 
Допрва ќе се испишува минатото кое сега е само пуста белина. 
Клепките ќе почнат да темнеат, зениците да стануваат матни 
во сè појаки диоптери. Па сепак, тој е исполнет со тивка ра-
дост. Мудроста на самракот. Без сомневање во ново утро. Î 
кажа нешто за тоа како е да се испраќаш себеси. Таа му возвра-
ти со досетка, бргу премина преку податокот, попатно кажан, 
дека тој во Австрија нема само татко, туку и петгодишен син. 
Позиционирани играчи на шах, секој со своја комбинација, 
тука, на масата во кафулето Мирó на Будим. Отворањето што-
туку почнало. Или само го домислува тоа? За истото попладне 
имал барем уште две сценарија. Започнал со најненадежното: 
дека младата жена во редицата пред унгарскиот конзулат во 
тој миг е во Будимпешта. Ако е, можноста дека е сама и дека 
ќе ја прифати средбата беше одвај веројатна. А се случи токму  
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тоа. Сосема му е јасно дека средбата не би се случила докол-
ку претходно не се случи една болна разделба. Сеедно, таа е 
сега тука, помалку од љубопитства, повеќе за да ја исполни 
празнотијата која се укажа по заминувањето на пријателката. 
Сепак, ниту љубопитството не треба да се потценува. И впе-
чатокот што тој го оставил, без кој таа не би ја прифатила по-
каната по Жербо да се преселат во Мирó. Ветувачка рима: од 
грлениот Жербо до смирениот Мирó.

 Во тој миг двајцата се изместени од своите секојдневија и 
тоа го знаат. Тие само гостуваат во една претстава, готови да 
ги превидуваат фактите кои, во некои поинакви околности, 
имаат тежина и се земаат предвид. Некој друг ум ги води во 
играта која веќе се развива на големо. Првите пукнатини на 
ѕидиштата од нивните секојдневија веќе се гледаат, повеќе 
линии, патоказ за некој нов релјеф. Или тие само си замислу-
ваат дека гледаат нешто, како што рибарите ја читаат водата, 
обидувајќи се да ги насетат позициите на риби во темните 
длабочини.

 Долгиот летен самрак го забавил времето. Уличните све-
тилки на позадината од сè уште белото небо го развлекуваат 
траењето на овој меѓучин кој се одвива помеѓу две непознати 
лица. Тоа е оној миг кога се насетува дека сиот поминат пат 
имаше некоја смисла, бидејќи најпосле се случи средба која 
тегобноста и незадоволството од секојдневието ги става ад 
акта, еве некој што со ново делење на картите може да ја 
заврти играта. Линијата е подвлечена, долгот е отпишан. Од 
темнина на непостоењето изронува блиска душа чиешто ме-
сто отсекогаш стои празно. Присуството на другите не го на-
малиле нејзиното отсуство. Секој искажан збор, дури и само 
премолчена мисла чијашто трага останува во движење на 
раката, во насмевката, во интонацијата, во трепетот на очите, 
доаѓа на прво место, вкрстените зборови се исполнуваат со 
голема брзина, ја нема таа пречка која би можела да го запре 
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доближувањето на две суштества што се препознале. Тоа се 
средби што се книжат како хемија. Единствено се заборава 
дека такви средби имало и порано, дека сите биле исполнети  
со жарот на неповторливоста. Од таа граѓа се создава уште 
една најава. 

 Каква констелација имаме во септемвриското предвече-
рие на еден четврток? Тој, во низок старт, во уште еден обид 
на сопствениот живот да му даде цврста структура, да заврши 
со годините на плутачкиот курс. Таа, на крај на врска што се 
дави во повремени раскинувања, но сепак трае, додржувајќи 
се благодарение на десетгодишната гравитација на заеднич-
киот живот. И двајцата, во мигот, взаемно си даваат сила за да 
ги подотворат портите на минатото.

 Морепловци пред ново копно. Завереници што се вљу-
буваат. Сега – гледајќи – низ дурбинот од сигурна дистан ца, во 
замислената прегратка на морската шир каде што сите мож-
ности се рамноправни – копното расте. Можеби и не е само 
остров, туку цел еден континент на кој ќе се изгради уште една 
цивилизација. Неа секој ја гледа на свој начин. На почеток се 
и уште дишат со полни гради. Претчувството лесно наоѓа за-
солниште во кое може да го повика секој облик. Мислата е 
слободна, најпосле ослободена од јажињата што ја врзувале 
за кејот на претходниот живот. Таа испловува. Се дели од при-
стаништето. Најпрвин полека и сомневајќи се, потоа сè побргу 
и побезгрижно, носена од силните струења на новиот поче-
ток. Ја храни заморот од претходниот живот, решеноста да се 
смени географијата.

 Уште една пловидба, цврсто одредена од искуствата на 
претходните. Пловење по старите карти кои допрва треба да 
бидат модифицирани. Не затоа што тековната пловидба би 
требало да ја направат побезбедна, туку за им да им се најдат 
како апендикс за идното искуство, кога пак ќе се најдат сами, 
со едра раширени кон бескрајот што ветува. 
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 Во овој миг, тие не мислат за тоа. Бидејќи за тоа и не се 
мисли во миговите кога, за некое време, минатото пак ќе го 
подзаборават. Во мигот, постои само копнеж по менување 
на насоката. И облаци од заблуди. Превидите изронуваат по-
доцна – карпи што тешко се заобиколуваат. Што сè имаат за-
пишано, колку стари позиции има на новите карти. Списокот 
на неплатени сметки е сè подолг. Албуми во кои има повеќе 
празни места отколку фотографии. Запалено минато. Одамна 
дувната пепел паѓа врз новата сценографија. Траговите траат. 
Рециклажата е принцип на секој нов почеток.

 И сега се тука, на истото место, пет години подоцна. Хотел 
Културинов. Пуст двор. Манастирска тишина. Од времето кога 
тука ја прославија првата годишнина од запознавањето не е 
сменето ништо. 

 – Собата уште не е подготвена. Багажот ќе го оставиме на 
рецепцијата и ќе дојдеме по еден час – го слушна гласот на 
Марко.

 – Толку се радувам. Го обожувам ова место. – Таа се навед-
на низ прозорецот и го погледна дворот. – По некоја година 
ова ќе го купи некој тајкун, ќе му удри стајлинг на малку по-
скапа конфекција и ќе чини петстотини евра ноќ.

 – Ќе шетнеме ли?

 – Се разбира, драг мој. – Таа го фати за рака и му го бакна 
образот. – Ептен се радувам – повтори. – Можеби е подобро 
сам да отидеш на промоцијата. Би сакала да се одморам, за 
вечерва да бидам во форма. Кога е вечерата?

 – Во осум. Ресторан Апетито. Тоа е веднаш тука, во при-
зем јето, само што не се влегува од плоштадот туку од според-
ната улица, карши Хилтон.

 – Не се ни сомневам дека сето тоа веќе го имаш истражено.

 – Би можеле сега да купиме билети за превоз, оние за три 


