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ПРОЛОГ

1

 Трепет на сенки кои ги разлеваат рабовите на предметите  
и ја разбиваат површината на квадратот, оддалечувајќи го та-
ванот и ѕидовите според волјата на разиграниот пламен кој 
час се расцветува, час венее, небаре гасне. Жолтата глина на 
дол ната површина се поткрева како штици на дното од чамец 
што тоне, па тогаш и самата ќе потоне во темнината, како пре-
плавена од матната, гнасна вода. Целата просторија трепери, 
ширејќи се или смалувајќи се, или само менувајќи си го место-
то во просторот за неколку сантиметри лево-десно, или горе-
долу, притоа чувајќи ја непроменета својата кубатура. На тој 
начин хоризонталите и вертикалите се сечат во повеќе точки, 
сосем нејасно и збркано, но според некој повисок ред и во 
рамнотежа на силите кои не дозволуваат ѕидовите да се рас-
пад нат, или таванот да се искоси, или дури сосем да се спушти, 
да потоне. Таа рамнотежа е постигната, веројатно, бла го  да -
рејќи на рамномерното поместување на гредите поста вени 
по должина под сводот, зашто и тие греди како да се лизгаат 
лево-десно и горе-долу, заедно со својата сенка, без чкрипење 
и без напор, лесно како на вода. Се слуша удирање на ноќни 
бра нови по страниците од чунот-соба: ветрот во налети го 
опси пува прозорецот со снегулки и со остар, кристален снег, 
наизменично. Квадратниот прозорец, сличен на пушкарни-
ца, е затнат со распадната перница од која ѕиркаат крпи кои 
се ни шаат како некои безоблични растенија или ползавци, и 
не може со сигурност да се знае дали треперат под ударите 
на вет рот што продира низ пукнатините или се ниша само 
нивната  сенка според волјата на назабениот пламен.
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 Окото бавно се навикнува на полутемнината, на занишаната  
просторија без јасни контури, на сенките што треперат. При-
влечен од пламенот, погледот се насочува кон ламбата, кон 
таа сè уште единствена светла точка во големата темнина на 
собата, се насочува кон неа како заталкана мува и се запира 
на тој единствен извор на светлина што трепери како некоја 
далечна, случајна ѕвезда. За миг заслепено и како замајано од 
таа светлина, окото не гледа ништо друго, освен таа светли-
на, ништо, ни долгите сенки, ни површината што трепери, ни 
крпите што се виорат; ништо. Окото ја гледа само таа светлина, 
тој разигран пламен, некако надвор од просторот, како што 
се тие вон просторот, а потоа почнува полека да ја раствора 
(светлината), да ја прекршува низ својата призма, во неа да ги 
открива сите бои на спектарот. И дури тогаш, кога ја рашири-
ло, кога ја разделило, окото го открива, во бавни бранови на 
сè побледата светлина што се шири околу пламенот, сето она 
што уште може да се открие меѓу наборите од сенките и праз-
нината: првин цилиндер, таа кристална обвивка на пламенот, 
во првиот миг сосем незабележителен, апстрахиран, небаре 
тоа е само ехо на пламенот и на светлината од јадрото, ехо зад 
кое настапува темнина, јасно, небаре светлината со стакло е 
исечена, небаре е сместена во јама, закопана во темнина, па 
околу владее не само темнина, туку некоја друга материја, гу-
ста и со сосем различна специфична тежина од онаа со која 
е завиткан пламенот. Но тоа трае само еден миг. Само доде-
ка окото не се привикне не на темнината, туку на светлината. 
Тогаш окото полека ја открива измамата и гледа саѓи на стра-
ниците од цилиндарот, саѓи што се преливаат од каратемно 
во сребреникаво, како на ослепено огледало, и гледа дека таа 
стаклена обвивка не е граница на светлината, како што откри-
ва, не без чудење, дека сребреникавиот прелив од саѓи исто 
така е измама, а дека споредбата со ослепеното огледало не е 
игра на духот, туку игра на светлината, јасно видлива во трка-
лезното огледало кое стои исправено зад цилиндарот и во 
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кое се гледа друг пламен, пламен-близнак, речиси нестварен, 
но пламен; и ако окото сè до сега не го забележувало, тоа било 
само затоа што духот се опирал на таа измама, зашто духот не 
сакал да го прифати привидот (како на оној цртеж каде окото 
гледа бела вазна, вазна или песочен часовник, или путир, сè 
додека духот – волјата? – не открие дека таа вазна е празни-
на, негатив, значи привид, дека се позитивни и, значи, вистин-
ски оние два идентични профила, оние два лика свртени со 
лицата еден кон друг, тој симетричен en face, како во огледа-
ло, како во непостоечко огледало, чија оска би минувала низ 
оската на сега непостоечката вазна-песочен часовник, путир, 
сад, двојно, всушност, огледало, за обата лика да бидат реал-
ни, а не само едниот, зашто во спротивен случај оној други-
от би бил само одраз, одек на оној првиот и тогаш веќе не би 
биле симетрични, не би биле дури ни реални; значи кога обата 
лика би биле рамноправни, обата платонски прапримери, а не 
само едниот зашто, во спротивен случај, оној другиот би бил 
само нужно imitatio, одраз на одразот, сенка; па затоа тие два 
лика, по подолго посматрање еднакво се приближуваат еден 
кон друг, како во желба да се состават, да ја потврдат својата 
идентичност).
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 Сега веќе привикнато на светлината, како што духот се 
привикнува на измама, окото почнува да рие низ темнината и 
низ полусенката, ослободувајќи се од магиската привлечност 
на пламенот, па сега ја гледа и петролејката, како што ја гледа 
и треперливата сенка и ги распознава големите, темните во-
лумени на сенките. Во оној дел кој е затскриен со огледало-
то уште владее потполна темнина (а пламенот допира токму 
од таа темнина, небаре со неа се храни), додека лево и десно 
од ламбата се помрднуваат големи, сиви рамнини, премногу 
светли за да се сенки, премногу нејасни за да се светлина. Но 
тогаш духот му доаѓа на помош на окото и открива, како со до-
пир на рака, цврста површина на сивобелите ѕидови, како што 
открива, јасно одделувајќи ја сенката од светлината, уште три 
греди на плафонот, три долги греди удвоени со своите сенки, 
прекинати како стап во вода со попречни сенки од нејасно по-
текло. Сместувајќи се во просторот, наоѓајќи цврста подлога, 
одредувајќи го северот, окото наоѓа голема сенка од шпорет, 
двоен шпорет од црна ’рѓосана ламарина и нежни сенки, шпо-
рет со осум нозе кој се ниша на своите долги нозе како некој 
измрзнат пес кој трепери на ветрот. Зад огледалото, на ламба-
та, зад пламенот-одраз, таму е темно, таму има слеп прозорец: 
оттаму бие студенило, оттаму допира иглестиот звук и при-
душеното треперење на стаклото. Од другата страна, спроти 
слепиот прозорец, има дрвен сандак со една единствена вид-
лива страница што се ниша, но никако да падне. Покрај дрве-
ниот сандак, на неговото дно, сенката нерамномерно се прек-
ршува, брановидно: тука има едно набабрување на глинениот 
под, долго околу метар, метар и половина, повеќе наликува 
на зарасната рана отколку на гроб. Повеќе насетувано откол-
ку видено, во аголот, покрај сандакот, потпрено на неговата 
страница од темнината, како исфрлено од матна вода, закаче-
но меѓу подлоканиот ѕид и штиците од сандакот, се наоѓа она 
што окото го барало: торба со заоблени рабови.
 Облетувајќи ја собата како ноќна пеперуга, судрувајќи се 
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со треперливите сенки, удирајќи во ѕидовите и во гредите, 
погледот се враќа накај светлината каде, како скриени (зашто 
погледот ги открива последни, не барајќи ги во близина на 
пламенот, не барајќи ништо во близина на светлината) лежат 
предмети наредени на досега невидливата маса, во сенка или 
на светлина, сè досега. Лево, веднаш покрај ламбата, табаци 
хартија во коцки; покрај нив двојно превиткан весник, речиси 
на средината од масата; сосем десно, два-три броја од некое 
измрсено списание и една книга со црни корици чиј златен 
печат небаре е од иста материја како и пламенот; затскриена 
со сенката од огледалото, малку над површината од масата, 
небаре трепери во воздухот, до половина испушена цигара. 
Чадот по некои невидливи патишта доаѓа до ламбата и про-
дира, синкав, низ цилиндарот.
 Рака што се ближи кон пламенот.
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СЛИКИ ОД ПАТУВАЊЕ I

2

 Сопирајќи го здивот, со главата свртен накај вратата, чо-
векот ослушнува. Има впечаток дека оние во другата соба 
не спијат, туку дека сите се будни и дека само се преправаат. 
Чека, значи, сонот да ги совлада. Му се чини дека со својата 
будност, со својата близина (ги дели само разнишана врата со 
голема пукнатина на дното), со струењето на своите мисли би 
можеле да влијаат врз него. Зашто мислата, особено во такви 
тивки ноќи, пред спиење, се кондензира со таква силина што 
како електричен набој трепери во воздухот, речиси видлива, 
како горештина над зажарена печка.
 Од онаа страна на вратата, меѓутоа, не се слуша дишење, 
не се слуша ништо. Или тоа што се слуша, таа треперлива ти-
шина, тоа е нивниот здив, тишината на нивните мисли и на 
нив ниот сон.
 Сега е завртен со грбот накај масата. Неговата долга сенка, 
сосем нејасна и треперлива, по дијагонала ја сече просторија-
та и безобличната, деформираната сенка од главата се прекр-
шува од работ на еден дрвен сандак. Газејќи врз својата сенка, 
како месечар, човекот зачекорува накај аголот. Затскриена 
од светлината со неговото тело, раката на слепо се спушта 
накај невидливиот предмет што го наѕрел тогаш кога се упа-
тил накај аголот или тогаш кога влегол во просторијата. Под 
прстите ги чувствува заоблените рабови од картонската кутија 
како и мазната студена површина на копецот од месинг. Во 
раката сега држи мала, ученичка чанта без ремени (ремените, 
најверојатно, се скинати зашто на задниот дел уште светкаат 
сјајни нитни), со заоблени, дрвени страници и со капак од кар-
тон, имитација на свинска кожа. Го крева капакот и го потпира  
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со подбрадокот. Под тенките тетратки напипува квадратно 
шишенце. Шишенцето е студено и мазно како коцка мраз. Го 
стиска во дланката, потоа го отвора, сè уште не вртејќи се накај 
светлината. Потоа отворот го доближува до носот, внимавајќи 
да не го допре и чувствува мирис на мастило. Па го затвора 
шишенцето и малку го клумка, свртувајќи го накај светлината. 
На мазните ѕидови затреперува матниот пламен од ламбата, 
го лизнува темновиолетовото мастило низ внатрешните стра-
ници од стакленото шишенце. Човекот повторно почнува да 
рие по картонската торба придржувајќи го капакот со брада-
та. Под тетратките пронаоѓа тенка, вретенеста перодршка и ја 
стиска со три прсти, во воздухот пишувајќи арабеска. Потоа го 
притиска врвот од перото врз нокотот од палецот; притоа се 
слуша звук што наликува на пукање на крилце од некој инсект.
 Сега повторно е кај масата, на моменти неподвижен. Од 
внатрешниот џеб на палтото ги извади долгите листови харти-
ја со коцки и ги стави на весниците. Хартијата е превиткана 
по должина, како за акти, но не и прекршена. На почетокот сè 
уште се наѕираат ситни коцки, а потоа линиите полека се раз-
леваат, се стопуваат и исчезнуваат, за потоа да исчезнат и ос-
ветлените рабови на листовите. На нивно место остана само 
извор на бледожолта светлина. Да не беше во неговиот џеб 
на две превитканиот концепт пишуван последните денови (во 
некој безимен ресторан, покрај зажарената печка, на масата 
прекриена со мрсна мушама; во темната собичка зад бутката 
за продажба на мостри за ѕидни везови, на старата маса за 
картање, на светлината од газиената ламба; во купето од брзи-
от воз; исто така ноќе, при белата ацетиленска светлина; но и 
во полусон, во оваа иста просторија); значи, во тој концепт да 
не беше вложен толкав труд, можеби сега од сè би се откажал. 
Но тој концепт го мами, наспроти силната желба да го добли-
жи до пламенот и да легне да спие. Сепак, не би сакал сето тоа 
да го фрли в оган, сега кога веќе го направи првиот чекор и 
од празнината ги украде тие неколку страници. Без оглед на 
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моменталната папсаност и сомнеж, во него се јавува, на гра-
ница на сознанието, насетување дека можеби тој мал исечок 
од семејната историја, таа кратка хроника, во себе ја носи си-
лата на оние летописи кои кога ќе излезат на светлината од 
денот, по долга низа години, или дури милениуми, стануваат 
сведоштво за времето (и тука не е важно за кој човек стану-
вало збор), исто како и фрагментите од ракописите најдени 
во Мртвото Море или во урнатините на храмовите или на за-
творските ѕидови.
 Значи, од внатрешниот џеб тој го вади концептот пишуван 
со молив на иста таква хартија со коцки и со погледот преле-
тува преку него.
 Концептот му стои веднаш покрај ламбата. Фитилот брано-
видно пламти, пламенот се расцветува од виолетовото јадро, 
преку црвено, сè до бледожолто. Цилиндарот од ламбата е 
саѓосан, а околу саѓите се наѕира сребреникава ципа, како на 
ослепено огледало. Се слуша како во тишината, одвај чујно, 
шумоли брановидниот штит од пламенот. Шумолење на вре-
мето.
 За миг го остава перото. Весници што впиваат. Во нив, 
преку  отпечатените слогови за гулабите-писмоносци*, првите 
збо ро ви од писмото, како во огледало, како на хебрејски.

* Гулабите не можат веднаш да се снајдат кога ќе ги исфрлат од авион. Оние, 
кои веќе имаат искуство во тој поглед, како камен се фрлаат надолу и така 
летаат, сè додека не се ослободат од влијанието на воздушните струи. Но, 
почетниците се обидуваат веднаш да летаат. Поради тоа ветрот ги фрла на 
сите страни, како лаѓа во бура, па тие извесно време мораат да кружат сè 
додека не си дојдат на себе и додека не го пронајдат правецот во кој треба 
да летаат за да стигнат до целта.
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3

 Човекот погледнува во шилестиот пламен што трепери во 
струјата на ледениот воздух што бие од невидливиот прозо-
рец спроти него, потоа погледот му лизга надолу, накај стакле-
ниот сад од ламбата. Садот се стеснува по средината во дла-
бок жлеб стегнат со ’рѓосан ламаринен прстен. Тој прстен не 
се затвора сосем во круг, туку два симетрични полукругови се 
разделуваат од предната страна на растојание од сантиметар-
два. Од ламаринениот прстен стрчат нагоре две паралелни 
жици кои на врвот се составуваат во триаголник со заоблени 
рабови и во рамка од ’рѓосана ламарина држат наполу слепо 
тркалезно огледало со поткршени рабови. Огледалото созда-
ва два пламени-близнаци, два назабени пламени што стојат 
еден спроти друг, рамноправно, без оглед на тоа што едни-
от од нив, оној во огледалото, оној што се огледува, живее 
благодарејќи само на илузијата и на привидот, на милоста од 
првиот пламен. Садот однатре е зеленокафеав, како аквариум 
наполнет се збајатена вода и, се чини, лигав од некои одвај 
видливи алги и лишаи. Човекот го посматра садот барајќи 
ја онаа линија која треба да го означи нивото на петролејот, 
површината на течноста што сосем се изедначила со бојата на 
стаклото вршејќи врз него свое влијание, давајќи му ја својата 
сопствена боја: валканосива, зеленокафеава, ’рѓацрвена. 
Првин ја бара со погледот под ребрестиот прстен, продирајќи 
со погледот низ ситните врги со кои е покриена набабрената 
полутопка од стакленото шише и каде, меѓу тие врги, се на-
фатила мрсна скрама од петролеј измешан со саѓи и прав. Не 
можејќи да го најде нивото на течноста (а мрзлив да го изве-
де ризичното и комплицирано движење да ја заниша ламбата 
за течноста сама да се открие), со погледот прелетува преку 
’рѓосаниот ламаринен прстен на стеснетиот дел од садот, точ-
но по средината, во нејзината половина, и тамам помислува 
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дека линијата на површината од течноста се крие тука некаде, 
кога во коренот од заситениот фитиљ, бел и тромав, открива 
нешто како прецицана стомачна глиста, одвај забележливо 
стеснување, мало изобличување како кога стап се прекршува 
во вода. Сфаќа, не без страв, дека во садот има петролеј одвај 
колку еден прст. Сето тоа таа ќе го исцица, сè ќе проголта. 
И како уплашен од таа помисла (дека ќе згасне светлината од 
петролејката), тој повторно брзо замавнува со перото, чкртна 
по хартијата да го продолжи започнатото, да ја испревари тем-
нината.

4

 Со раширени нозе, малку наведнат, човекот стои покрај 
прозорецот. Преку рамената му е префрлено ќебе. Ќебето 
мириса на коњи и на мочка. На нозете човекот има галоши, 
во кои се наѕира отсјај од светлината што допира низ нискиот 
квадратен прозорец. Од таа височина може да го види само 
веењето на снегулките пред стаклото од прозорецот и, напа-
ти, замаглените контури на едно дрво. Снегот се таложи врз 
рамките од прозорецот создавајќи мало, брановидно ритче 
завеано од снегот. Под налетите на ветрот тоа ритче го мену-
ва аголот на своите падини, кривата линија на хоризонтот. Тоа 
се час благо брановидни брегови, речиси со иста височина,  
сосем схематични, а веднаш потоа ветрот нагло ја менува 
кривулестата линија, составувајќи ги двата брега во еден или 
правејќи остар гребен на местото каде што, само некој миг 
пред тоа, била надолнина. Кога снегот малку ќе се разретчи, 
на човекот му се чини дека од прозорецот до дрвото нема 
повеќе од десетина метри, а кога ветрот ќе почне да ги вее 
крупните снегулки, дрвото се оддалечува од куќата како чун 
оддалечен од брегот, незабележително. И тој простор на лаж-
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ливи контури е прекриен со снег, а брановидната површина,  
и таа непостојана, е нашарена со траги од нозе, можеби од 
сношти, можеби од денес, можеби од пред неколку часа. Про-
зорецот трепери под налетите на ветрот и се слуша ситно, 
кристално гребење на снегот врз стаклото. Човекот ја крева 
главата и наслушнува. За миг му се чини дека во далечината 
слуша лаење на пес. Но тој звук исчезнува во завивањето на 
ветрот, се меша со него и тој веќе не е сигурен дали слушнал 
лаење или само завивање на виулицата. И колку долго веќе 
стои така покрај прозорецот, наметнат со ќебето? Можеби цел 
ден, можеби еден час, можеби два, можеби само десетина ми-
нути.
 Сега е сосема наведнат врз прозорецот, така што ја замра-
чил целата просторија. Низ магличавата светлина се обидува 
со погледот да продре подалеку од дрвото, таму каде што се 
крева оградата од плетена жица, чии окца снегот сосем ги по-
полнил. Одеднаш се слушаат звуци на прапорци, без вовед, 
без влезна линија. Речиси во исто време со тој звук, јасен и 
кристален, тој гледа замаглени контури на коњски глави, а 
веднаш потоа ги гледа и оние кои седат во санките: кочијаш 
со побелена шубара и жена која тогаш слегува од санката. И 
таа на главата има шубара или крзнена капа, доколку тоа не 
е коса со висок кок на кој се нафаќал снег. Сега жената зема 
нешто од седиштето, потоа ја подава раката накај кочијашот. 
Човекот гледа како жената, со мал куфер во раката, се прибли-
жува накај портата и како од жицата паѓа растресен снег, по-
тоа како таа гази низ длабокиот снег. Жената оди право накај 
него. Човекот нагло се врти од прозорецот и со брзи чекори 
доаѓа до вратата. Слуша чукање. Сега гледа како на вертикал-
ната пукна тина поигрува сенка, а потоа слуша како чекорите 
се оддалечуваат, чкрипејќи во снегот. Човекот гледа низ пук-
натината. На почетокот ништо не гледа, а потоа само веење на 
снегулки. Повторно слуша како чкрипејќи во снегот се прибли-
жуваат чекори. Сега ја гледа и жената, онаа од пред малку. Од 
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главата го истресла снегот и тој јасно ја гледа нејзината бујна, 
кадрава коса собрана во висок кок на која слетуваат кристал-
ни снегулки. Жената е наметната со црна плетена шамија од 
која вади син коверт. Човекот нагло ја крева главата и над вра-
тата, однат ре, гледа триаголен ќош од коверт со влажни отпе-
чатоци од прсти. Повторно го приближува окото до вертикал-
ната пукнатина, но жената веќе исчезнала. Чекорите повеќе 
не се слушаат. Оддалечувајќи се од вратата човекот го гледа 
ковертот, не допирајќи го. Веројатно помислува дека жената 
која го донесе писмото некаде се скрила и дека од некаде го 
набљудува синиот коверт што се лелее, чиј најголем дел оста-
на надвор, пикнат во пукнатината над вратата.

5

 Човекот лежи на кревет; поточно седи потпрен на голема 
перница. Покриен е со сиво ќебе од кое му ѕиркаат само гла-
вата и рацете. Во рацете држи тенка книга или списание. На 
насловната страница се гледаат фотографии на автомобилски 
гуми со различна големина и со различни кривулести линии, 
а преку нив големи, стилизирани букви, без сомнение марки 
на гумите. Заглавието е втиснато со покрупни букви, накосо, 
преку горната третина од книгата, на сивозелена заднина. 
Листовите се измрсени и на многу места превиткани, можеби 
случајно, можеби за да се забележи некој значаен податок. Чо-
векот преку палецот ги пропушта листовите кои треперат. Од 
тоа се извива пламенот од петролејката на мермерната плоча 
од ноќниот орман. Заедно со пламенот почнуваат да трепе-
рат, небаре се движат, многубројните санки на ѕидните тапети, 
симетрично втиснати, на растојание од околу десетина санти-
метри. (Поради таа симетричност, како и поради многупати 
повторениот сив цртеж, санките се сведуваат на една един-
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ствена, како и личностите прикажани на сцената, а сцената 
претставена на цртежот, наместо да делува статично, почнува 
да оживува, наспроти идентичноста, или токму поради неа). 
Тоа се старински санки со високи, кренати свиоци кои им да-
ваат облик на кораби. Во санките се впрегнати по два коња кои 
запреле или сега застануваат. Кочијашот со големи мустаци и 
со крзнена капа по која напаѓал снег, ги затега уздите. Глави-
те на коњите се кренати нагоре, нагоре и настрана, веројатно 
поради силата при затегнувањето на уздите. Од санките сле-
гува една жена со голем муф на левата рака, или тоа е некое 
мало куферче, додека со десната рака се држи за извитканата 
шипка на страната од седиштето. Под бундата и под долгиот 
фустан, кој î допира до зглобовите, излегува  нестварно мала 
нога во шпицести чевли. Ногата запира во воздухот меѓу се-
диштето на санката и брановидната линија на снегот. Десно од 
санката, во висина на коњските глави, се наѕираат затворени 
капаци на прозорците од некоја отмена курија со голема за-
сводена порта. Очигледно жената доаѓа неочекувано, зашто 
капаците на прозорците се спуштени, а тешката готска порта 
е затворена, без сомнение замандалена. Пламенот се смири, 
а ногата на жената запре во воздухот, сега сосем неподвижна. 
Не се движат ни главите на коњите. Предните нозе, свиткани 
во колената под остар агол, застанале во воздух. Фрлајќи по-
глед на тукушто затворената книга, човекот ја остава на мер-
мерната плоча од ноќниот орман. Освен книгата што ја остава, 
на мермерот, покрај ламбата, има и еден метален пепелник и 
начната кутија со цигари. Ламбата е од бел порце лан со аба-
жур од тенко, проѕирно стакло на кое се наслика ни крупни, 
виолетови перуники. Пред да дувне во пламенот,  човекот 
го врти фитиљот. Сега во собата се наѕира само мермерната 
плоча слична на санта мраз. Кочијашот ги бодна коњите, сан-
ките се лизнаа во темнината. Не се слушаат веќе прапорците, 
ништо не се слуша. Само завивањето на луњата од онаа стра-
на на прозорецот и темнината. Жената во крзненото палто 
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малку застана пред портата, а тогаш портата ја голтна, за со 
истото зевање на празнотија темнината да ја голтне и самата 
порта. На еден прозорец, зад половично спуштените дрвени 
капаци, се наѕира линија светлина која продира низ спојките. 
Човекот ја посматра линијата светлина што продира, спро-
ти него, низ цепутките од невидливата врата. Таа линија од 
светлина се придвижува, небаре од онаа страна на вратата 
некој го движи изворот на светлина или го намалува и го кре-
ва пламенот од ламбата или само го затскрива со раката од 
ветрот. Не се слушаат никакви чекори, никакви гласови, само 
завивањето на ветрот и на виулицата од онаа страна на про-
зорецот и на темнината. Меѓутоа, линијата светлина сè повеќе 
се шири отворајќи на подот еден светол крак од триаголник, 
а долгите сенки почнуваат да се движат во вид на лак, околу 
оската на предметите. Мермерната плоча од ноќниот орман 
испловува на светлината, заедно со ламбата, со списанието, 
со емајлираниот пепелник, со начнатата кутија цигари. Во сè 
пошироката пукнатина на светлината од вратата се појавува 
ламба, поточно само порцелански абажур осветлен од соп-
ствената светлина. Фитиљот, се чини, е свиткан, така што не се 
гледаат другите делови од ламбата, ниту раката што ја држи. 
Единствено на абажурот од тенок, проѕирен порцелан се 
наѕираат виолетови цветови, веројатно перуники. Тој светол 
абажур со перуники за миг виси во воздухот, одвај малку тре-
перлив, потоа невидлива рака го одвртува фитиљот. Во исто 
време ламбата и раката што ја држи почнуваат да се движат 
напред, а пламенот си поигрува на провевот што бие од от-
ворената врата и од до половина затворените капаци. Жената 
нечујно минува низ собата, држејќи ја ламбата во висина на 
главата и малку оддалечена од себе, лицето î е сосем безиз-
разно, како излиено во восок, очите како да î се затворени. 
Косата î е собрана во висок кок, црна или можеби побелена. 
На себе има долга, проѕирна ноќница која î досега до земја и 
паѓа во длабоки набори околу нејзините невидливи или само 
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насетени глуждови, така што се има впечаток дека виси во 
воздухот, месечарски проѕирна и лесна. Таа ноќница е црве-
никава или во боја на кожа, или во светлината на ламбата тие 
две бои се мешаат и взаемно се преплетуваат. На растојание 
не поголемо од должината на раката, зад неа бесшумно лизга 
друга жена во иста таква ноќница, што î досега до земја. И таа 
има коса собрана во висок кок, лице излеано во восок, очи 
небаре затворени. Оваа другата не носи ламба, но рацете ги 
подава напред, небаре сака да ја досегне ламбата од раката 
на онаа другата, да ја преземе, така што сега наликува не толку 
на близначка, колку на сенка на онаа првата, на нејзиниот лик 
што се одразува во некое бочно огледало или во отворената 
врата на некој орман или во сјајните површини на мебелот.

6

 Меќавата за миг престанува, снегот трепери во мали, ретки  
снегулки. Човекот стои пред вратата. На главата има сива шап-
ка, ветов капут што му досега до глуждовите и до гамашите со 
боја на глушец, префрлени преку сјајните галоши. Со едната 
рака на градите, во висина на срцето, стиска измрсена актовка 
од свинска кожа, во другата држи стап. Лево од него, два-три 
метри од засипаната пртина, се крева застаклена приземна 
тераса. Зад застаклената врата што води во куќата со тераса 
се слуша смеа, сосема придушена, и гласови чие значење не 
може да се распознае. Кога човек ќе се најде во иста рамнина  
со вратата, смеата одеднаш се разбиструва. Се чини како некој 
нагло да ја отворил вратата. Човекот погледнува во тој правец. 
Масата е сместена во права линија со вратата, по должина, 
така што тој ја гледа значително скратена. Местото на чело од 
масата е празно (не седеше ли пред некој миг оној или онаа, 
кој ја отвори вратата?); и тука е поставена порцеланска чинија, 


