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1

РА НА ВЕ ЧЕР Е И СÈ УШ ТЕ Е свет ло. Гра дот е ре чи си пра зен. По ве ќе то 
се на од мор или пак се дат по ло ка ли што има ат гра ди на. Же га та ги 
при тис ка пок ри ви те. Би мо жел да си одам до ма, ама во мо јот стан е 
ис то тол ку жеш ко ка ко и над вор. Вче ра ве чер та шет кав по гра дот до-
де ка од умор не ста нав со се ма ле сен. На крај сед нав на ед на клу па, 
па ду ри бев и зас пал. Два е сет ми ну ти по доц на ме раз бу ди ја гнев ни 
гла со ви на мла ди лу ѓе, тоа бе ше неп ри јат но. Не е ед нос тав но да се 
би де един ка. На ули ца та здог ле ду вам еден пли ток че вел, со ѓо нот 
на го ре. Од ед на ст ра нич на ули ца се слу ша звук на ав то мо бил кој пре-
га зу ва плас тич но ши ше. Еден служ бе ник ме од ми ну ва, на ра мо то му 
ви си за ка чен ку фер. Ку фе рот те жи и вле че на до лу, та ка што ре ме нот 
за но се ње го пов ле ку ва на до лу и зад ни от дел на кос ту мот и пра ви 
чо ве кот да на ли ку ва на одеч ка нес ре ќа. Мал ку се зга ду вам од под-
вис на ти те дол ни ус ни на не кол ку џо ге ри што зб рев та ат пок рај ме не. 
Вра ти те на мно гу ло ка ли се ши рум от во ре ни. Во не кои од ло ка ли те 
вле гу вам на крат ко и наб р зи на пов тор но из ле гу вам. Уш те мал ку и не-
ма ве ќе да ми се пра ви та ка, па ед нос тав но ќе сед нам ка де би ло и ќе 
на ра чам ча ша пи во. Св р ту вам во ули ца та Вор мер и не да ле ку го здог-
ле ду вам „С пор т с ки ќош“. Ми на та та не де ла бев два па ти. Уш те при 
вто ри от пат соп с т ве ни кот доб ро на мер но ми мав на со ра ка та кога ме 
пре поз на. Вра та та и про зор ци те на ка фу ле то беа ис то та ка отво ре ни, 
вре ва та од по се ти те ли те се про би ва до ули ца та и се ме ша со вре вата 
од дру ги те гос тил ни ци. Од пред ре чи си ед на не де ла на те ле ви зи ја 
ги пре не су ва ат ме чо ви те од Ев роп с ко то фуд бал с ко пр вен с т во. Во по-
ве ќе то ло ка ли се вк лу че ни те ле ви зис ки те при ем ни ци. Че ко ри те ме 
во дат по лу ав то мат с ки до от во ре на та вра та на „С пор т с ки ќош“, иа ко 
фуд ба лот во оп ш то не ме ин те ре си ра. Ду ри и го ба рам пог ле дот на 
соп с т ве ни кот, кој во ме не ќе го пре поз нае ст ра не цот што до некаде 
ста ну ва сè по поз нат и по поз нат. Во „С пор т с ки ќош“, во че ло на десна-
та ст ра на е пос та ве но го ле мо про ек цис ко плат но, а во че ло на пред-
на та ст ра на, ре чи си над шан кот, е за ка чен еден втор, нор ма лен те-
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ле ви зис ки апа рат. Осо бе но глас но е де ре ње то ко га ис тов ре ме но се 
пре не су ва ат два раз лич ни ме ча. Ве чер ва на го ле мо то плат но иг ра 
Гер ма ни ја про тив Чеш ка. Ло ка лот е полн, иа ко ме чот уш те не поч нал. 
На о ѓам ед но праз но мес то, со се ма нап ред, за ле пе но до ѕи дот. Ма жи 
по ма ич ки вле гу ва ат, се тур ка ат кон нап ред ме ѓу гар де ро ба та и шан-
кот и се смес ту ва ат на ед на др ве на клу па. Еден ме лез со пре ку мер на 
те жи на вле гу ва во ка фу ле то, не кол ку лу ѓе до ви ку ва ат: Хан зи вед наш 
да до бие пи во. На ра чу вам ча ша бе ло ви но и ми не рал на во да. Не кол-
ку же ни им ги ма си ра ат гр бо ви те на сво и те ма жи. Же ни те се тие што 
нај г лас но ви ка ат. Си те го ис вир ку ва ат ме чот, соп с т ве ни кот до не су ва 
ог ром но пи во пред чо ве кот по име Хан зи. По ве ќе то гос ти се вед наш 
не за до вол ни од гер ман с ки те иг ра чи. Ку пи си очи ла за слеп ци, му до-
ви ку ва еден чо век на еден од иг ра чи те. Ва ка не може, ве ли чо ве-
кот до ме не. Пос ле по ло ви на час ре пор те рот ве ли: Гер ма ни ја пра ви 
пре мал ку. Ед на по дос та ре на гос по ѓи ца од со сед на та ма са ве ли: по-
не ко гаш опас нос та дем не та му ка де што ни кој не мо же да ја на ми-
ри са. Пов ре ме но не кои ма жи из ле гу ва ат над вор, па не кое вре ме се 
вр т ка ат на ва му-на та му, ако се прем но гу воз бу де ни. Се га се дам сре де 
општа ви кот ни ца. Соп с т ве ни кот но си но ви пи ва и ве ли: ако Гер ман-
ци те не да дат се га гол, ќе до би јат еден во осум де сет та та ми ну та, а 
то гаш е фај ронт. Тре во га та се зго ле му ва, ве ли ре пор те рот.
 До де ка трае по лув ре ме то, на крат ко раз мис лу вам да ли да си 
одам до ма. Фуд бал с ки от нат п ре вар сла бо ме за ба ву ва. Ги наб љу ду-
вам гле да чи те, не ме чот. Во пр во то по лув ре ме осо бен впе ча ток ми 
ос та ви ја же ни те што врес ка ат. Ко га се воз бу де ни, мно гу ми на од нив 
ста ну ва ат и пцу јат по иг ра чи те. На по че то кот на вто ро то полувре ме 
одек ну ва свир ка ње од ста ди о нот. Ду ри и јас поч ну вам да се подзагри-
жу вам, де ка мо же би на вис ти на гер ман с ки от тим ќе го из гу би ме чот. 
Иа ко ни ту еден един с т вен иг рач не знам по име. Са мо ка ко де те зна-
ев по неш то, ама са мо за тоа што не са кав да би дам нез нај ко пред 
дру ги те де ца. Пов тор но шу ти ра еден гер ман с ки иг рач пок рај ста ти-
ва та, вре ва та и бе сот во ло ка лот се ужас ни. Еден маж се на вед ну ва 
кон мо ја та ма са и ве ли: ова на ли ку ва на случ ка та од ’74, се га до а ѓа 
про тив на пад, а пос ле гол, а пос ле е крај, то гаш сè за ра ди Шпар ва сер! 
Ким ну вам ка ко да знам за што збо ру ва. Тре во га та се зго ле му ва, ве ли 
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ре пор те рот. Еден маж ми ну ди пет ев ра за мо е то мес то до ѕи дот, од-
би вам. По дос та ре на та гос по ѓи ца ис чез ну ва во то а ле тот, а на вра ќа ње 
ми се нас мев ну ва. Ча сов ни кот без ми лос но от чу ку ва, ве ли ре пор те-
рот, Гер ма ни ја е во тес нец. Рас по ло же ни е то во ло ка лот драс тич но се 
ме ну ва. До се га по ве ќе то од гле да чи те на ви ваа за Гер ма ни ја, но сè 
по ве ќе и по ве ќе гле да чи се вртат на ст ра на та на Чеш ка. Од не на деж 
почнува ужас но врес ка ње. Че си те да доа гол. Ова Гер ман ци ве се ту-
ту рутки, ви ка еден маж и уди ра по ма са та. Се гле да ат бра ну ва ња на 
чеш ки зна ми ња. Мно гу гле да чи пла ќа ат и го на пуш та ат ло ка лот. Под 
ед на од пред ни те ма си одед наш здог ле ду вам уво кое ме не ми при-
па ѓа. Мо ра да ми ис пад на ло за вре ме на ви кот ни ца та без да за бе-
ле жам. Очиг лед но ни кој го не ма за бе ле жа но. Не би са кал да би дам 
упад лив со неп ро мис ле ни пос тап ки, одам во то а ле тот и се гле дам во 
ог ле да ло то. Вис ти на е, ми го не ма ле во то уво. Очиг лед но го имам из-
гу бе но до де ка се ужа су вав од де ре ње то. Пред се бе го гле дам уво то 
ка ко ле жи на по дот, ка ко да е сит но бе ло пе чи во што на не кое де те 
му пад на ло од ра ка пра во во не чис то ти ја. Крат ко раз мис лу вам да ли 
да го по диг нам уво то и да го зе мам со се бе. Но, не мо жам ни да раз-
мис лу вам, ста пи сан сум. Мал ку ми се ло ши, не мо жам да до не сам 
ни как ва од лу ка. Ка ко прив ре ме но ре ше ние ја спуш там ко са та врз 
мес то то ка де што по ра но бе ше уво то. Го на пуш там то а ле тот и се тру-
дам да не пог лед нам кон сво е то уво што го ос та вам зад се бе. И на-
вис ти на, ве ќе пос тои ог ром на дис тан ца ме ѓу ме не и уво то. Се тур кам 
низ ло ка лот и пла ќам на шан кот. Со ма ка сфа ќам де ка ве ќе не кол ку 
ми ну ти жи ве ам во тра ге ди ја. Пос лед ни ве го ди ни од вре ме на вре ме 
жи ве ев во тра ге дии. Па та ка, жи вот но то чув с т во за тра гич ност не е 
ниш то но во за ме не. Но, овој пат се чи ни де ка се ра бо ти за не ко ја по-
га на тра ге ди ја. Да ли и дру ги те ја гле да ат мо ја та вџа ше ност? За сре ќа, 
не ма мно гу лу ѓе низ гра дот. Еден од мо и те нај д ла бо ки проб ле ми е 
тоа што не са кам да дој дам во до пир со сло же нос та на жи во тот. А ду-
ри пред не кол ку де на ре шив да си го уре дам се кој д не ви е то, та ка што 
во не го ќе на и ду вам са мо на ед нос тав ни од но си со ед нос тав ни ли ца. 
Смеш но! Си го ка жу вам она, кое ту куш то се слу чи: во прег лас на та 
вре ва на еден ло кал си го за гу би ед но то уво. Ве ќе поч ну вам да ја 
ре ла ти ви зи рам сво ја та нес ре ќа спо ред ви до ви те на лу ѓе. Има мно гу 
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лу ѓе на кои им фа ли но га, ра ка, длан ка или прст, зош то па да не ма не-
кој ко му му фа ли уво? Внат реш на та не у сог ла се ност на мо е то ре ла ти-
ви зи ра ње се ја ву ва за тоа што имам ви де но мно гу лу ѓе без но зе, без 
ра це и без длан ки, ама ни ко гаш чо век без уво. Но, ка ко што се има ат 
на вик на то на дру ги те, та ка ќе се на вик нат и на еден ед но у шец. На-
ју ба во би би ло, ко га нас ко ро би има ло по ве ќе ед но уш ци. То гаш не-
ма да би дам тол ку упад лив ка ко што во овие ми го ви сум си упад лив 
са ми от на се бе. Во ид ни на ќе сме ам да прес то ју вам са мо во тив ки 
сре ди ни. Тоа зна чи де ка мо е то се кој д не вие ќе ста не ком п ли ци ра но. 
Пов тор но и пов тор но се пот се ту вам на сли ка та, мо е то уво во не чис-
то ти ја та на по дот во еден бе ден ло кал. Бла го ли па ње ми се про би ва 
низ гу ша та. Из вес но вре ме го наб љу ду вам вле зот на зг ра да та, на чиј 
пет ти кат жи ве ам јас, во ед но со бен стан со куј на и ба ња. Ниш то не се 
прид ви жу ва. Ед на си на гу ме на ра ка ви ца ѕир ка ме ѓу две пар ки ра ни 
ко ли. По ми ну ва са мо ед на мла да де вој ка. Во ле ва та ра ка но си ка фез 
за жи вот ни, во кој се на о ѓа врес ка ва мач ка. Јас сто јам на еден ќош и 
имам глу па ви мис ли. На при мер, уш те се га сме там де ка е со од вет-
но ед но уш ни лу ѓе да жи ве ат во ед но соб ни ста но ви. При тоа не ми е 
баш ми ло, ко га го обез в ред ну вам сво јот жи вот гле дај ќи на не го од 
ви си на. Лу ѓе то се дат пред сво и те те ле ви зис ки при ем ни ци, вре ва та 
од гле да чи те се про би ва на над вор низ от во ре ни те про зор ци. Че кам 
уш те две ми ну ти, по тоа ја от к лу чу вам вра та та од вле зот и вле гу вам 
во лиф тот.
 Ми ус пе ва да стиг нам до вра та та на мо јот стан без да би дам 
ви ден. Еден мал па јак се втур нал во мо јот стан низ от во ре ни от про-
зо рец и ла зи по дол жи на та на пла фо нот. Сед ну вам на кре ве тот без 
да за па лам свет ло во со ба та. По ле ка поч ну ва да се чув с т ву ва раз д ви-
же ност во окол ни те ста но ви и по ска ли те. Пос ле гле да ње те ле ви зи ја 
мно гу од жи те ли те уш те ед наш из ле гу ва ат над вор на ули ца. Глас но то 
збо ру ва ње на ал ко хо ли зи ра ни лу ѓе ми пра ви ло шо рас по ло же ние. 
Се доб ли жу вам до про зо ре цот и го зе мам в ра ка до ма тот што ве ќе 
не кол ку де на та му стои. Пов тор но и пов тор но си по иг ру вам со по мис-
ла та да фрлам со до ма тот по лу ѓе то што глас но збо ру ва ат и ур ла ат по 
ули ца. Но не се ос ме лу вам. Го вра ќам до ма тот на про зор с ки от симс 
и од но во сед ну вам на кре ве тот. Во ти ши на та ко ја се га пос те пе но се 
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зго ле му ва го слу шам пов ре ме но то стен ка ње на лиф тот. Ми ста ну ва 
јас но де ка сум тол ку сам, ка ко што ве ро јат но не сум бил ни ко гаш до 
се га во жи во тот. При тоа не са кам да ѝ при да вам го ле ма важ ност на 
мо ја та са мо ти ја. Со од вет но сум об ра зу ван и одам на знам де ка са мо-
ти ја та е не из беж на. Ед на од бит ни те при чи ни за са мо ти ја та на лу ѓе то 
е тоа што мно гу оса ме ни... ах не, не са кам да мис лам на овие зас та-
ре ни неш та. На ра дио сви ри „С вад ба та на Фи га ро“, пре нос од не кое 
мес то кај што се во тек Фес ти вал с ки иг ри. Од ста нот над ме не се про-
би ва ат на до лу до ме не зву ци од по лов од нос. Нај п р во не кое вре ме 
слу шам кен ка ње на кре вет с ка рам ка, а по тоа стен ка ње то на же на та. 
Го ис к лу чу вам ра ди о то, би деј ќи са кам по јас но да го чу јам стен ка ње-
то. Ду ри до не о дам на са кав да се за поз нам ед на же на. Од вре ме на 
вре ме таа се ди на ут ро во трам ва јот со ме не и ме гле да при ем чи во. 
Но ка ко да ѝ се об ра ти чо век на ед на не поз на та же на? Мо же би ве ќе 
имам за бо ра ве но. Ко га ко неч но си под гот вив не кол ку по год ни ре че-
ни ци, же на та не се во зе ше по ве ќе со трам ва јот. Ту ку над вор еле ган-
т но ги вр те ше пе да ли те на ве ло си пе дот, од ми ну вај ќи го во зот. Се га 
мо ра да че кам до де ка да дој де зи ма, за же на та пов тор но да поч не 
да се во зи со трам вај. Оваа за луд ност ми ос та ва си лен впе ча ток. Ама 
се га, ко га ми не дос та су ва ед но уво, ве ро јат но не ма по ве ќе да имам 
шан са. Стен ка ње то на же на та над ме не и стен ка ње то на лиф тот се 
ме ша ат. Мо рам да се нас ме ам, ама се ка ко не мно гу дол го и не мно гу 
глас но. Стен ка ње то на лиф тот пре ки ну ва по из вес но вре ме, а стен-
ка ње то на же на та про дол жу ва. Кви че ње то на кре вет с ка та рам ка и 
стен ка ње то на же на та се вза ем но рит мич ки усог ла се ни. Стен ка њето 
на же на та пре ми ну ва во сво е вид но до ви ку ва ње. До кол ку бев јас ма-
жот на же на та, ќе се зап ра шав што зна чи тоа до ви ку ва ње. Не сум 
ма жот на же на та, па се пак се пра шу вам што зна чи тоа до ви ку ва ње. 
По из вес но вре ме одек ну ва си лен звук кој на ли ку ва на во лов с ки рев, 
и кој нај ве ро јат но по тек ну ва од ма жот. Пос ле тоа очиглед но зав р шу-
ва по ло ви от од нос, си те зву ци стив ну ва ат. Тоа зна чи, во сво ја та ус на 
шуп ли на го ими ти рам стен ка ње то на же на та, ама се раз би ра тив ко, 
би деј ќи не са кам двој ка та над ме не да по мис ли де ка се га се то тоа 
про дол жу ва ов де до лу. Со се ма е не о бич но стен ка ње то на же на та да 
се чуе од мо ја ус та. Пре ку тоа се за јак ну ва и чув с т во то на напуште-
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ност. За да го уб ла жам одам да се из ба њам во ка да. На ма ло то шкаф-
че во ба ња та стои ед на ба те рис ка лам ба. Прет ход на та ки ра џи ка за-
бо ра ви ла да си ја зе ме. Иа ко ве ќе по дол го од ед на го ди на жи ве ам 
ов де, ни ту ед наш до се га не сум ја доп рел ба те рис ка та лам ба. До де-
ка гле дам ка ко во да та се из диг ну ва во ка да та, чув с т ву вам, ба ња ње-
то ќе го за јак не чув с т во то на на пуш те ност. Ја за пи рам сла ви на та и ја 
ис пуш там во да та од ка да та да ис те че. Во ог ле да ло то ја наб љу ду вам 
ле ва та по ло ви на од сво е то ли це и мал ку ја по ди гам ко са та над уво то 
што не дос та су ва. Та му ка де што по ра но ми бе ше уво то се има на соб-
ра но мал ку теч ност, ама не ма крв. Крат ко раз мис лу вам, да ли се пак 
да се вра там во ло ка лот и да го ба рам уво то. Смеш но! Не кој ве ќе го 
има соб ра но со мет ла и ѓуб рал ник, а по тоа тоа ис чез на ло во не ко ја 
кан та за пе пел. При по мис ла та на мо ја та ид на нес ре ќа гра ди те ка ко 
са ми од се бе да ми се сте га ат. Во еден од про зор ци те на зг ра да та от-
с п ро ти ва се па ли свет ло. Еден маж ста ну ва вид лив, ми ну ва низ прос-
то ри ја та, но си чи ни ја и ча ша. Ис то и јас им доз во лу вам на ли ца та 
кои жи ве ат от с п ро ти ва да гле да ат во мо ја та со ба, па па лам свет ло. 
За вре ме на опер с ка та па у за на ра дио го ин тер в ју и ра ат ре жи се рот. 
Тој ст рас но се про ти ви на ова и она. Еден про зо рец што зас вет лу ва 
зад ед но дрво де лу ва ка ко бо жем зг ра да та на ко ја ѝ при па ѓа да е 
мно гу од да ле че на. Ст рас та со ко ја опер с ки от ре жи сер рас п ра ва за 
проб ле ми те во умет нос та е бу да лес та и смеш на. Но, со за до вол с т во 
го слу шам, би деј ќи на тој на чин не го сфа ќам се ри оз но соп с т ве но то 
ли па ње. 
 След но то ут ро од лу чу вам, де ка не мо ра вед наш да одам на ле-
кар. Не мам бол ки. На мес то то ка де што по ра но бе ше мо е то ле во уво 
пов тор но ис тек ла мал ку свет ло-ро зо ва теч ност, тоа е сè. Пр ви от пра-
вец на дви же ње ме во ди до ап те ка та на плош та дот Ри хард Ваг нер. 
Ку пу вам на уш ник и ку ти ја со за вој. По тоа пов тор но се вра ќам до ма 
и со те нок слој за вој си го вр зу вам на уш ни кот око лу гла ва та. До кол ку 
во кан це ла ри ја не кој неш то ме пра ша, ќе од го во рам де ка сум за бо-
лен и имам вос па ле ние на уво то. На уш ни кот ми стои из не на ду вач ки 
доб ро. За во јот мал ку ѕир ка од под цр ни от на уш ник. На уш ни кот ми 
вле ва неш то пи рат с ко и дрско. Не се гле да де ка уво то кое (всуш ност) 
се на о ѓа под не го е ис чез на то. Ка ко бргу да се на вик ну вам на на уш-
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ни кот, ама се пак не е та ка. Не кол ку па ти по се гам со ра ка та кон на-
уш ни кот и по мал ку тре пе рам. Ова ут ро ст рач ки те што кру жат над 
пок ри ви те се пом но губ рој ни од во о би ча е но. Го зам ра чу ва ат не бо то 
и го ис пол ну ва ат воз душ ни от прос тор со ст ра вот но гра че ње. До кол ку 
бев су е ве рен се га ќе тре ба ше да мис лам на сво јот пог реб, ама не сум 
су е ве рен. Уш те од да ле ку се заг ле ду вам пра во во ли ца та на лу ѓе то и 
че кам да ли не кој ќе ме пра ша неш то за на уш ни кот. Прис ти га ње то во 
кан це ла ри ја та е неп роб ле ма тич но. Два па ти го ка жу вам под гот ве ни-
от из го вор за вос па ле ни е то на уво то. Гос по ѓа Кир хоф ве ли, па доб ро 
де, има те уш те ед но уво, по тоа е мир но. Ра бо там ка ко кон т ро лор во 
ед на фаб ри ка за ле ко ви и овие де но ви, ка ко и се ко гаш на кра јот од 
ме се цот, се ба вам со ро ков ни от кон т ро линг и со трош ков ни те пре-
смет ки за глав ни те про из во ди. Ова е пос тап ка ко ја не од зе ма мно гу 
вре ме, сос та ву ва ње на по да то ци за про даж ба та и тро шо ци те, ко ја 
е не оп ход на за да не се из гу бат од пред вид по е ди ни те бу џе ти. Ра-
бо та та ми е тол ку ру ти ни ра на, што мо жам да си доз во лам по дел ба 
на свес та. Во пре ден план, со от п ри ли ка тре ти на од мо ја та свест, ги 
сос та ву вам ре до ви те со циф ри. Во по за ди на, со око лу две тре ти ни од 
мо ја та свест, се ба вам со мо ја та но ва жи вот на си ту а ци ја. Ни ко гаш не 
сум чул ни ту про чи тал де ка лу ѓе то гу бат по е ди ни де ло ви од те ло то, 
и да ли при тоа се ра бо ти за ста ра или за но ва бо лест. Би деј ќи не би 
са кал да се из да дам, не са кам ни ко го ниш то да пра шу вам, ба рем се-
га за се га не. Гос по ѓа Бо нен камп, пос ред нич ка за на о ѓа ње ква ли фи-
ку ван пер со нал, ка ко и се ко гаш но си сви ле на блу за без ра ка ви и не 
но си град ник. Ма ли те гра ди ѝ пот с кок ну ва ат при се кој че кор. Де нес 
мо жам мно гу по лес но да ги ос та вам овие драз не ња да зав р шат во 
праз но от кол ку пред ед на го ди на. Гос по ѓа Бо нен камп рас ка жу ва за 
сво ја та при ја тел ка Са би не, ко ја по ве ќе од три го ди ни му е вер на на 
деч ко то, иа ко деч ко то не спие со неа, ту ку со дру ги же ни. И пок рај 
тоа, тој ја са ка, ве ли гос по ѓа Бо нен камп, ама се пла ши од вр зу ва ње. 
Спие ду ри и со сво ја та сек ре тар ка, ед на дос та приг лу па лич ност, ве ли 
гос по ѓа Бо нен камп, но мо ја та при ја тел ка му ги прос ту ва ду ри и вак-
ви те про пус ти, би деј ќи се на де ва де ка пре ку овие изо па че нос ти тој 
ќе се ос ло бо ди од ст ра вот. Гос по ѓа Бре де ма ер доф р ла: лу ѓе то и онака 
не се вен ча ат од љу бов ту ку од здо дев ност. Гос по ѓа Бо нен камп не 
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од в ра ќа ниш то, на мес то тоа, иа ко не е ни де сет ча сот, таа на глас ги 
чи та ме ни ја та на окол ни те фаст-фуд ло ка ли, ка де што обич но не кои 
од ко ле ги те ја ми ну ва ат па у за та за ру чек. 
 Про лет ва, ко га гос по ѓа Бре де ма ер ис то та ка но се ше блу за без 
ра ка ви, не ус пе ав да му одо ле ам на оби дот да се зб ли жи ме, за што 
вед наш по тоа се по ка јав. Са кав да се до го во рам со гос по ѓа Бре де-
ма ер да из ле зе ме, а таа сту де но ми ре че де ка би ми би ло по доб ро 
вни ма ни е то да им го пос ве там на же на ми и на де те то. Тол ку бев зап-
ре пас тен од вак во то от ка чу ва ње, што вед наш се из ви нив и се вра тив 
на сво е то ра бот но мес то. Да, јас сум (сè уш те) же нет, и за жал ве ќе 
два-три па ти ја нап ра вив таа греш ка, во кан це ла ри ја да збо ру вам за 
сво јот брак. Збо ру вав за тоа де ка мо јот брак е ве ќе са мо фор ма лен 
брак, и де ка ве ро јат но ова не ма да трае дол го. Си приз на вам де ка 
ова бе ше по ра ка до мно губ рој ни те же ни од прет п ри ја ти е то кои жи-
ве ат са ми, на кои на овој не из ну ден на чин са кав (ка ко да ка жам) да 
им се по ну дам ка ко кан ди дат за врска. Уш те до де ка збо ру вав за бе-
ле жав ка ко збо ру ва ње то ме сра мо ти. Она што ме тиш ти е тоа што 
во оп ш то не мам по им уш те кол ку дол го ќе се вле че оваа аго ни ја со 
бра кот. Во ме ѓув ре ме ду ри мо жам да го раз бе рам и од би ва ње то на 
гос по ѓа Бре де ма ер. Ду ри и са ма та на ме ра за раз вод, до кол ку се раз-
в ле че и не се ис пол ни, мо же да ста не уш те по го лем да веж от кол ку 
са ми от брак. Же на ми е ро де на во јуж ни от дел на Швар ц валд, а та му 
е и по рас на та. Неј зи на та на јис так на та осо би на е што не мо же да си 
за мис ли да жи вее на дру го мес то ос вен во Швар ц валд. Ед наш бев 
тол ку во о ду ше вен од неј зи но то фа ле ње на ед нос тав ни от жи вот во 
Швар ц валд, што за ра ди неа дој дов во Швар ц валд. Едит не ма жи ве е-
но на дру го мес то и таа и во ид ни на не би са ка ла и не би мо же ла да 
жи вее на дру го мес то. Приз на вам, уш те од са ми от по че ток таа от во-
ре но ги ка жа овие ус ло ви. Ме не не ми бе ше јас но што зна чи тоа да 
му се пре пуш тиш на чо век, кој има вак ва сил на прет с та ва за род ни-
от крај. Пред от п ри ли ка де сет го ди ни, во вре ме то ко га ск лу чу вав ме 
брак, бев мно гу пом лад од се га и си за мис лу вав де ка се ка де мо жам 
да жи ве ам. Ос вен тоа, ми се до па ѓа ше да ѝ по ка жам на Едит де ка сум 
ѝ од да ден на љу бов та. Има ше не ко ја не ис каж ли ва сла дост во тоа да 
му се под лег не на љу бов ни от при ти сок на дру го чо веч ко би тие. Ве-
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ќе ниш то не е ос та на то од таа ма ѓеп са ност. Нап ро тив, се ка ра ме за 
проб ле ми, кои до пред не кол ку го ди ни не ги ни зна ев ме. Пред три 
сед ми ци во Швар ц валд, при мо ја та пос лед на по се та за ви кенд, на-
ста на дис ку си ја по пра ша ње то ко га е нај доб ро чо век да се ту ши ра. 
Едит се ту ши ра на ут ро, јас се ту ши рам на ве чер. Ре ков, кој се ту ши ра 
на ут ро, пре ку ден ќе се из вал ка и ве чер та не ма ниш то од чис то та та. 
А нап ро тив пак, тој што се ту ши ра на ве чер ја гу би це ла та вал ка ност 
од де нот и си е чист за ноќ та. Ду ри и се га во кан це ла ри ја ва, ме ири-
ти ра при ти со кот со кој Едит нас то ју ва да ме на те ра во се кој де таљ 
да жи ве ам ка ко таа што жи вее. За жал, це ло поп лад не не ус пе ав да 
се от т р г нам од сво ја та за мис ле ност за бра кот. Ве чер та, ко га зав р ши 
ра бот но то вре ме, бев мал ку зло во лен и не рас по ло жен по ра ди тоа. 
Про па ѓа ње то на бра кот е из г ле да и при чи на за тоа што ми се на ма лу-
ва ин те ре сот за по ја ви те во жи во тот. Мо ја та рам но душ ност кон нор-
мал но то се кој д не вие се ме ша со ст ра вот за ра ди за гу ба та на уво то, и 
на мо мен ти ста ну ва тол ку сил на што ми до а ѓа да се рас п ла чам. То гаш 
бргу за че ко ру вам во не кој влез што во ди кон дво рот зад зг ра ди те или 
зас та ну вам зад не кој пар ки ран ка ми он и се сми ру вам. Ка ко и да е, 
ба рем се га до де ка че ко рам на о ко лу по ули ци те за бо ра вив на сво ја та 
брач на бол ка, во се кој слу чај ба рем прив ре ме но. Наб љу ду вам еден 
чо век со ак тов ка кој из ле гу ва од ед на зг ра да и при за ми ну ва ње то ѝ 
мав та на ед на же на што стои на про зо ре цот од еден стан на при зем-
је и во ра це држи ма ло де те. Де те то е ве ќе во пи жа ми, по лу зас па но. 
Уш те е ма ло за да мав та, па за тоа мај ка та му го по ди га дес но то ра че и 
го прид ви жу ва мав тај ќи на ва му-на та му. Де те то е вчу до ви де но за ова 
што се слу чу ва и гле да из бе зу ме но и вџа ше но во мај ка та. Да, ток му 
во оваа вџа ше ност без збо ро ви ни се пре не су ва жи во тот! Двај ца та 
му се сме ат на де те то, тат ко то од да ле ку, мај ка та од б ли зу. Пов тор но 
им се чу дам на ми ну ва чи те кои со пре пол ни ран ци тал ка ат на о ко лу. 
Што ли тол ку влеч ка ат со се бе? Уш те по за гат ни се лу ѓе то со праз ни 
ран ци на грбот. Сè уш те не мам ви де но ни ко го да го сим не ра не цот и 
да вмет не неш то внат ре или пак да пре ба ру ва и да из ва ди неш то. Ка-
ко и да е, ран ци те ме на ве ду ва ат на иде ја та де ка тре ба да ис па за рам 
не кои ра бо ти. Фри жи де рот ми е ре чи си пра зен. Се ре ша вам да одам 
во су пер мар ке тот на ули ца та Кир фир с тен, кој се на о ѓа во бли зи на на 
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мо јот стан. Им се ди вам на ста ри те уба ви град би со го ле ми бал ко ни, 
на кои ста на ри те ве ќе не из ле гу ва ат, би деј ќи вре ва та и пра ши на та 
од ули ци те се пре ку мер ни. Еден един с т вен за лу тан га леб пре ле ту ва 
пре ку еден плош тад и сле ту ва врз ла кот на ед на бан де ра. По ми ну ва 
ав то бус, за пи ра на ав то бус ка ста ни ца, три ли ца се сим ну ва ат, две се 
ка чу ва ат. Ав то бу сот тр г ну ва и во зи по на та му, га ле бот се заг ле ду ва по 
не го. Да ли не кој до се га има ви де но вак во неш то, ка ко еден га леб се 
заг ле ду ва по ав то бус, а при тоа до би ва бол но убав из раз на сво е то 
га ле бо во ли це? По са ку вам да сум ва ков га леб ба рем ед на ми ну та. 
То гаш по лес но би из ле гол на крај со ед на пос та ра же на ко ја во ле ва та 
ра ка држи ја зо ви чар и оди пред ме не во су пер мар ке тот. Же на та му 
доз во лу ва на ја зо ви ча рот да ја ли же. Тоа из г ле да гроз но, ама ку чеш-
ки те бак не жи им се за бав ни на ед ни две де ца. 
 Зад ме не во су пер мар ке тот се во зи чо век во ин ва лид с ка ко лич-
ка. Од ин ва лид с ка та ко лич ка врз ме не прес кок ну ва ед но зна че ње кое 
не са кам да го при фа там. При тоа знам де ка од пред из вес но време, 
от ка ко ми не дос та су ва ед но уво, и са ми от им при па ѓам на лу ѓе то со 
обе леж је на чуд но ва тост, кое дру ги те са мо ск риш но го пог лед ну ва-
ат. Са мо де ца та наб љу ду ва ат от во ре но и ди рек т но. Две те де ца што 
прет ход но се за ба ву ваа со ку чеш ки те бак не жи се га зја паа во мо јот 
на уш ник и неп рик ри е но се ки ко теа. Ба рај ќи ск ри ва лиш те зас та ну вам 
пред еден ог ро мен ре гал за леб, пок рај ме не еден маж што глас но 
стен ка. Ко га на крат ко се зав р те кон ме не, гле дам де ка нај гор но то 
коп че од не го ва та ко шу ла е ск р ше но на две по ло ви ни. Ду ри и коп че 
на ко шу ла мо же да се ис к р ши, тоа не сум зна ел. Две те по ло вин ки од 
коп че то неж но ви сат на до лу ед на до дру га и ми ос та ва ат си лен впе-
ча ток. Пов тор но не знам кој леб да го ку пам. Без да пре би рам фа ќам 
еден ин тег ра лен пче ни чен леб1 и не са кај ќи на па ку ва ње то ги чи там 
збо ро ви те ин тег ри ран па ни чен леб2. Да, ко га за сè што е ис к р ше но на 
две по ло ви ни би има ло со од ве тен ин тег ри ран па ни чен леб! На штан-
дот за ме со и си ре ње гле дам ка ко ед на мла да мај ка си ја трие бра-
да та од ме ко то ко си че на сво е то де те. Мај ка та ку пу ва двес те гра ма 
сла ни на, двес те гра ма ча ен кол бас и не кол ку фран к фур т с ки кол ба си. 

1. Vollkornbrot (заб. прев.)
2. Volkszornbrot (заб. прев.)



15

Про да вач ка та ѝ ве ли на мај ка та: до ма тре ба да ги от с т ра ни плас тич-
ни те об вив ки од кол ба си те, та ка кол ба си те не ма да се по тат. 
 Првпат слу шам де ка и кол ба си те се по тат, не ми се ве ру ва. Мај-
ка та се заб ла го да ру ва за со ве тот, очиг лед но на вис ти на пос то јат пот-
ли ви кол ба си. Би деј ќи не знам ко ја са ла ма да ја ку пам, и јас ба рам 
ча ен кол бас, но не на мер но ве лам оча ен кол бас. Се под зас ме ју вам, 
се ка ко веш тач ки, про да вач ка та се нас мев ну ва со раз би ра ње. Ос вен 
тоа ја за мо лу вам за двес те гра ма ку лен и са ла ма со шам пи њо ни. Че-
кам про да вач ка та и ме не да ми да де не кој не о би чен со вет, ме ѓу тоа 
таа не ве ли ни збор. Ку пу вам уш те тег ла крас та вич ки, двес те пе де сет 
гра ма пу тер, по ла ли тар мле ко, ед но ши ше цр ве но ви но, ед на ту ба 
сенф, две ши ши ња ми не рал на во да, по тоа одам кон из ле зот на ле-
ва та ст ра на. Во мо мен ти те ко га зас та нам на пре ми нот кон ка са та, се 
зат во ра ед на та од две те ка си. На тој на чин се из дол жу ва ре ди ца та со 
муш те рии пред един с т ве на та ка са и пов тор но имам при ли ка да се 
зад ла бо чам во слу чу ва ња та око лу ме не. Еден маж трес ну ва гај ба пи-
во врз под виж на та лен та, ос вен тоа уш те и две ши ши ња ра ки ја. Иа ко 
ма жот ми е од би вен, ми се до па ѓа пор т мо не то кое го ва ди од са ко то. 
Тоа е ста ро и на аг ли те тол ку ош те те но од нос но рас пар та ле но, што за 
да ос та не це ло мо ра да би де приц в р с те но со две лас ти чи ња нак р с но 
оп тег на ти око лу не го. Мно гу вчу до ви ду вач ки, но од пор т мо не то про-
из ле гу ва не кое ма ло ох раб ру ва ње за ме не. Би са кал да му ре чам на 
ма жот во ни кој слу чај да не ку пу ва но во пор т мо не, де ка во ски на то то 
пор т мо не се крие из ра зот за воз ви ше нос та на не го ви от жи вот. Ос вен 
тоа би до дал де ка тој... не се ка ко не ма, се во ова е смеш но. Ком п ро-
ми ти рач ки те сли ки ги наб љу ду вам не по ко леб ли во за ра ди тоа што со 
нив на по мош се под гот ву вам за не за бе леж ли ва та без г лас ност и без-
вуч ност во ко ја ве ро јат но нас ко ро ќе ум рам. От ка ко имам ед но уво, 
пов ре ме но во меч ти те го зав р шу вам сво јот жи вот. Но, по не кое вре-
ме за бе ле жу вам де ка мо јот жи вот не се гри жи за мо и те внат реш ни 
од лу ки и ед нос тав но си про дол жу ва. Ова е мал ку срам но, ама ни кој 
не за бе ле жу ва. Во ле ва та ве ѓа на ед но де те от к ри вам сит на трош-
ка леб. Трош ка леб во ед на дет с ка ве ѓа! Од овој де таљ ми на ви ра 
тол ку ма ла ко ли чи на сол з на теч ност во очи те што вед наш ис чез ну-
ва. Ги ужи вам овие мо мен ти, иа ко ток му се га сто јам пок рај штанд со 
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бе беш ка хра на и од ми риз ба та на бе беш ка та хра на мал ку ми се га-
ди. По ра ди впе ча то кот на гад ли вост за не му ва мо јот внат ре шен свет, 
што дос та рет ко се слу чу ва. Ве ќе по дол го вре ме знам де ка е тоа еден 
вид сре ќа, ко га чо век одед наш не знае што да ка же или што да мис-
ли. Во мо мен тот ко га ги ста вам сво и те ра бо ти врз под виж на та лен та 
на ка са та, во су пер мар ке тот вле ту ва еден го лем вал кан гу лаб. Пав-
та по дол жи на та на тес ни те ко ри до ри од про из во ди, ба ра сло бод ни 
сим со ви или ра бо ви на кои би мо жел да сле та, а при тоа ди га куп 
пра ши на. Не знам зош то, но мно гу ми се до па ѓа тоа што об ла чи ња та 
од прав што ги по диг на гу ла бот по ле ка ро сат врз про из во ди те и врз 
муш те ри и те.
 До ма кај ме не наб р зи на ги от па ку вам прехранбените про дук-
ти  и ги ста вам во шкаф чи ња та. Гриж ли во ја от с т ра ну вам плас тич на та 
об вив ка од са ла ма та. На тен ко исе че ни те пар чи ња са ла ма им ве лам 
по луг лас но: пак мо рав те да се пре по ти те, си ро ти вие! Слу чај но пог-
лед ну вам низ кујн с ки от про зо рец. Би деј ќи жи ве ам на пет ти кат мо-
жам да ви дам ка ко еден јас т реб под уда рот на ве те рот за не кол ку 
ми га го гу би пра ве цот. Не из ре чи во уба во е дви же ње то на при ро да та, 
ко га по ра ди вет рот пти ца та ко ја ле та нап ред е при ну де на ст ра нич но 
да леб ди. Не кол ку ми га по доц на сум не за до во лен од са ми от се бе 
и се на ре ку вам фал ба џи ја на соп с т ве на та ск ром ност. Со тоа мис лам 
на лу ѓе то кои со соп с т ве но то не ма ње пот ре ба од ниш то си им по ни-
ра ат са ми те на се бе, на при мер гос по ѓа Гри не валд на ра бо та. Таа за 
ви кенд со де те то оди во парк и му се вос хи ту ва на свир ка ње то на 
ма ли те сип ки на о ко лу. Бо же мој, си мис лам, се га ду ри ја ими ти раш 
гос по ѓа Гри не валд.


