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ПРВОТО ПИЈАНСТВО НА БАБА

Баба заборавила дека ми кажувала за своето прво пијанство.
 Кога, како и секоја година во тоа време, правеше божикни 
колачи, баба ме прати по шише рум. Отидов во шпајзот. Се качив 
на прсти и од горната полица го дофатив шишето со етикета на 
која имаше лице на црнкиња, со боја на чоколадо за готвење, со 
дебели усни и со голем прстен во увото, а зад неа едреник кој 
плови по разбранувано море. Како и секогаш во такви околности, 
го отворив шишето, го принесов отворот кон носот и мириснав, а 
потоа повлеков долга голтка. Ме маѓепса слатко-опојниот мирис 
на румот и ме згреа течноста која жарејќи лизгаше низ грлото. 
Откако со ракавот ја избришав устата, со повторно затворено 
ши ше, се вратив во кујната. А веќе бев на едреникот кој се бори 
со немирното море. Опкружен со екипажот кој ги затегнува 
дебелите јажиња и ги крева големите бели едра кои ветрот силно 
ги затегнува и кине. Разголените црномурни тела на веслачите 
ги шибаат долги кожни камшици и исто толку силните удари на 
брановите и ветрот. Здружениот шум на морето и ветерот ги кине 
гласните команди, кои, заедно со пцостите и криците, ги голта 
црната темница, од време на време расечена со острото сечило на 
молњите... Кога на баба ми ѝ  го дадов шишето, се наведна и ме 
бакна в образ. При тоа, иако се трудев да дишам на нос, го осети 
мирисот на рум од мојата уста. Ништо не рече. Само ѝ  заигра 
левата веѓа, како и секогаш кога нешто, пријатно или непријатно, 
ќе ја возбуди.
 Продолжи со своите готвачки волшепства. Се врткаше, ту 
полека, ту забрзано, меѓу шкафот, масата и шпоретот. Се навед-
нуваше и се поткреваше. Уфрлуваше дрва во шпоретот, вадеше 
ќеси од шкафот и од него симнуваше тегли. Со заграби зафаќаше 
брашно, со дланките шеќер, со три прсти разноразни мирудии. Го 
спотнуваше огнот. Ги доближуваше и ги оддалечуваше тенџери-
њата и лонците. Ги креваше капаците и ѕиркаше. До појас исчезну-
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ваше во пареа. Ги бришеше рацете од футата. Кршеше јајца. Ја 
одво јуваше жолчката од белката. Месеше, матеше, развиваше... 
До да ваше масло, маст, путер... Ставаше во рерната и од неа ваде-
ше. Премачкуваше со гускин пердув натопен во масло и јајце. 
Посипуваше со ванилин шеќер во прав, мелени ореви, рендана 
чо кола да... И пред мене растеа купови кекси, шепи и локуми. Се 
ширеше мирис од гермтајг и куглов. Се ладеа тепсии со паштипан, 
принцез-крофни, марципан... Среде масата кралуваше надалеку 
познатата бабина торта.
 Мешаше и зборуваше за своето прво пијанство.
 Кога имала десетина година, се мажела нејзината постара 
сес тра. Тоа била најголемата и најраскошната свадба која дотогаш 
ја видела. Големите дрвени маси биле поставени во градината, под 
огромната цреша во цут. На нив имало разни јадења и пијалаци, 
секакви ѓаконии. Околу нив се тискале познати и непознати. 
Членови на потесното и поширокото семејство, нивното и на 
младо женецот. Соседи, пријатели, познаници... Едноставно, 
бројни и шаролики сватови. Прво ѝ  честитале и ѝ  наздравувале 
на невестата, во бел фустан со долг превез и на младоженецот, во 
црн костум, а потоа, со чашите и шишињата в раце, едни на други. 
Од почеток никој не посегнувал по преполните садови и чинии, 
а како што времето одминувало сè пограбливо посегнувале по 
месото, сирењето, салатата и лебот, сè додека не почнале да јадат, 
наизменично, па истовремено, месо, киселина и колачи, залевајќи 
ги, ту со ракија, ту со вино, ту со пиво. Разговорот сè повеќе се 
пре творал во надвикување, па и во кавга, а песната во гласно 
и неразбирливо завивање. Се мешале смеата и плачот. После 
слу  чајно скршената чаша почнало намерно кршење на чаши, 
шишиња и чинии. Срчата крцкала под нозете. Нејзината мајка, 
мојата прабаба, која ја немам видено ни на фотографија, ги кршела 
прстите на рацете, кои ги држела во скутот, покриени со чаршаф. 
Се грижела дали сè ќе мине в ред. За секоја скршена чаша, особено 
за оние кои ги позајмиле за свадбата. Баба ми, девојче, кое едвај 
избегнувало некој во таа сè поголема гужва да не ја нагази или 
некој со некаков фрлен предмет да не ја погоди, се повлекла и 
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се засолнила на таванот. Од таму, низ подотвореното прозорче, 
продолжила да го посматра шареноликото бучно мноштво, кое 
го газело цвеќето во грижливо негуваната градина на нејзината 
мајка, од кое се разбегувале кокошките, патките и гуските, а потоа, 
како и мачките, со кои кај нив била полна целата куќа, плашливо 
пак се приближувале за да се доберат до остатоците од храната 
која паѓала од масите и се расфрлувала насекаде. На таванскиот, 
секогаш сончев прозорец стоеле тегли со вишни потопени во 
домашна ракија и посипани со шеќер. Не симнувајќи ги очите од 
калеидоскопската слика во градината под себе, која без престан 
се разложувала и се сложувала, отворила една од тие тегли. Зе-
мала од неа една по една вишна. Го исцицувала од неа слаткиот 
сок. Долго цуцала. Ги симнувала од нив и последните остатоци 
од вишновиот плод. А од устата вадела сосем чисти семки и ги 
редела врз прозорската штица. Луѓето во градината се движеле сè 
побргу, речиси трчале. Низ магливоста, која се претворала во сè 
понепроѕирна магла, сè потешко ги распознавала лицата на луѓето 
кои и понатаму сè веселеле, пиеле, пееле, танцувале и, на крајот, 
почнале да се разотидуваат. Веќе бил самрак кога ги испратиле 
не вестата и младоженецот. Тие, држејќи се за раце, истрчале по 
патчето низ црвеното поле, а останатите долго мавтале по нив, 
дури и кога веќе во далечината и не се наѕирале. Цутот на големата 
цреша среде градината, инаку снежно бел, станал розов, а потоа 
сè повеќе пурпурен. Околу мојата баба сè почнало да се врти. 
Едвај станала на здрвените ножиња. Придржувајќи се за ѕидот, 
потоа за дрвената ограда, се симнала по расклатените скалила 
од таванот. Се нашла во градината, пред татко ѝ , кој навален, 
умо рен, а расположен, седел пред полупразната трпеза. Пред 
не  го, на масата, стоеле остатоци од остинатите јадења, лежеле 
превртени шишиња, се ширеле дамки на испотурениот чаршаф 
од кој на тревата, како крв, капело густо црно вино. Ја кренал до 
врв наполнетата чаша вино кон неа. Во неа го видела неговото 
зголемено, со последниот зрак на сонцето осветлено, како со крв 
подлиено кратковидо око. Сè околу неа се занишало и се завртело. 
И таа се завртела. Како што се вртеле девојките кои танцувале 
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среде градината. Се вртела сè побргу. При тоа ја спуштила прво 
едното, па потоа другото прерамче на својата, за венчавката на 
сестра ѝ  сошиеното, ново свилено фустанче. И додека и понатаму 
се вртела, фустанчето ѝ  се лизнало по телото и паднало на земја. 
Останала само во бели гаќички. Се вртела, како вртимушка, 
сè побргу и побргу. А потоа нагло застанувала, и нишајќи се и 
нуркајќи се, ги соблекла и гаќичките. Стоела среде градината, 
осветле на со руменилото на сонцето на залез, и пред татко ѝ , со 
кренатата чаша в рака застаната во воздухот, на дофат, со ширум 
отворена вкочанета уста, угул гола. Како од мајка родена. Како 
пред саботното капење во лименото коритце. Не знае колку долго 
така стоела. Цела вечност, ѝ  се чинело. Татко ѝ  не се мрднал, ниту 
прозборел еден единствен збор. Едвај одржувајќи ја рамнотежата, 
се наведнала и ги кренала гаќичките и фустанчето од земја и 
се стрчала во куќата. Не знае како се добрала до креветот, се 
завлекла во него и со јорганот се покрила преку глава. Мајка ѝ 
, другото утро, долго ја викала и ја тресела, но не успевала да 
ја разбуди, зашто и не спиела, туку се правела дека спие. Била 
будна. Мижела. Не сакала да ги и отвори очите. Сакала засекогаш 
да остане со затворени очи. Да заспие така што никогаш нема да 
се разбуди. Да умре. 
 После тоа, долго на татка си не му гледала в очи. А кога и да им 
сретнеле случајно погледите, или на себе само да го чувствувала 
татковиот поглед, поцрвенувала до уши. И долго црвенеела како 
првите зрели цреши на големата круна среде градината. И кога 
татко и ѝ  вадел, со работ од своето шамиче, гареж од окото, кој 
ѝ  влетал додека се наведнувала низ прозорецот, гледајќи кога ќе 
се појави Травник, на нивното прво семејно патување. И кога ја 
положила малата матура со највисока оценка и татко ѝ  ѝ  купил 
сламено шапче, со виолетова лента и вденато букетче суво цвеќе. 
И кога се омажила за дедо ми и, како некогаш нејзината постара 
сестра, сета во бело, стоела среде градината и сите ѝ  приоѓале да 
ѝ  честитаат... И кога стоела во капелата покрај неговиот сандак. 
И тогаш чувствувала дека, и под склопените капаци на восочно 
жолтото лице, обрабено со свежо цвеќе, ја гледа. Единствена на 
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неговиот закоп не плачела. А руменеела во лицето како оној ден 
кога во своето прво пијанство стоела, среде градината, пред него 
угул гола.
 Кога, седејќи крај зглавјето на нејзината постела, како таа 
некогаш крај мојата, додека секоја ноќ ме успиваше со приказни и 
на нејзиното врело чело ги менував облогите натопени во ружин 
оцет, ѝ  го раскажав она кое од неа некогаш одамна го бев чул, таа 
на ништо не се сеќаваше. Ни денес не знам дали не се сеќаваше 
на своето прво пијанство и дека танцувала гола пред татка си, или 
дека за тоа некогаш воопшто ми раскажувала.
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АНГОРСКИОТ ЗАЈАК

Прекарот Пепи ми го дадоа семејните пријатели, Чеси, кои ми го 
подарија и првото животно – малечкиот сив ангорски зајак.
 Од тоа време, иако имав помалку од пет години, се сеќавам на 
секој и најситен детаљ. Сè што тогаш видов, слушнав, па и сонував, 
би можел не само точно да го опишам, туку и да го нацртам. И 
баба, и мама, и тато, и тетка, и вујко... Сè и сите. Ама баш сите! 
И тоа поверно отколку што се прикажани на зеленикавите и 
кафеавкастите, одамна веќе пожолтени фотографии од тие години. 
На нивната опачина беше втиснат лилав штембил: Фото Лисец, 
Сараево. И да не ги споменувам оние на кои им се, дополнително, 
наруменети усните и образите, а очите обоени водникаво сино, 
иако сите во семејството, и од мајчината и од татковата страна, 
имаме на пролет зелени, во лето златножолти, а на есен кафени, 
костенливи очи.
 Како сега гледам како сјае шнолата во бабиниот кок на 
сликата обесена над нејзиниот кревет. Со блага насмевка која ѝ  
лебди на усните, стои меѓу мажот и најстариот син, меѓу дедо ми 
и вујко ми, кои ги познавам само по таа слика и по кажување. 
Исчезнале во војната, пред моето раѓање. Никогаш не се вратиле. 
И никој од нас никогаш не дозна што било со нив. А за мене беа 
поприсутни од многумина кои доаѓаа и минуваа низ нашата куќа. 
Особено од оние кои ги познавав, а кои повеќе ги нема. За кои 
знаев дека умреле.
 Ја гледам, низ кујнскиот прозорец на нашиот подрумски 
стан, светлозеленикавата пајажинесто-мрежеста опачина на лис-
то вите во дел од круната на процутениот костен, кој фрла тешка 
студена сенка. Избледените крупни црвени цветови од афион на 
мушамата, со која беше покриена масата и извезениот чаршаф 
од бабиниот чеиз, а која ја тргавме само на празници или кога 
доаѓаа гости. Едвај распознатливата мостра на молерскиот валјак. 
Венчињата ситни сини поточници по рабовите на чиниите од 
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чешки порцелан... Деноноќните поместувања, прекршувања и 
изобличувања на сенките на домашните по ѕидовите на нашиот 
мрачен и мемлив стан претрупан со стар мебел. Светкавите зрнца 
прашина која лебдеше, се креваше и спушташе, се вртеше и се 
судираше во тенкиот зрак сончево светло кој, како златно копје, 
се пробиваше меѓу раширените листови на костенот, косо паѓаше 
низ подотворениот прозорец и се забиваше во подот од штици, 
осветлувајќи ја исушената и испуканата голема пукнатина, која 
баба се обидуваше да ја сокрие со постојано чешлање на ресите 
на излижаниот персиски килим. При тоа одразот на белите лебе-
ди, кои врз завесите извезени со рацете на мајка ми пловеа по 
невидлива вода, на изрибаните и пожолтени подни штици беше 
црн. Ги чувствувам мирисите кои допираа од шпајз-кујната, 
студениот здив од визбата преполна цепаници, јагленот и стаорците 
и смрдеата од кокошарникот на госпоѓа Василија, високата, слаба 
и седокоса сопственичка на зградата во која живеевме, и се мешаа 
со мирисите на јадењата кои баба ги готвеше на својот тиш-
шпорет...
 Нема крај со описи повиканото од тоа време. Човечкиот 
век, и да е многу подолг, би бил прекус да се опише само нашиот 
то гашен кујнски креденец. Оној кој вујко секоја година, пред 
Божик, одново го боеше со бела мрсна фарба. Од кој, тогаш, во 
времето на големото средување, беше вадено сè, од вангла до 
кафена лажичка. Тој ден сите, од утро до мрак, се бавевме само 
со тој креденец. Од него се симнуваа сите тегли и теглички со 
киселина и слатко. Исушени портокали и дуњи. Се отвораа сите 
негови врати и вратичиња. Сите фиоки беа празнети на, по подот, 
послани стари весници. Сиот ден прескокнувавме тенџериња, 
лонци, садови, чинии, чаши, есцајг... Мама едно по едно ги миеше 
во алуминиумскиот леген, баба ги бришеше со бела ленена крпа, 
јас додавав, а тетка, откако ќе ја сменеше сината дебела хартија во 
фиоките и на полиците, повторно ги редеше. Попусто внимававме 
да не се допреме до свежата боја која јас, од време на време, ја 
допирав со прст, скришум, потоа, бришејќи го од панталоните или 
фаќајќи се, како често други пати, за бабиниот фустан. После од 
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облеката моравме да ги симнуваме дамките со бензин чиј мирис 
не можевме да го нападиме од куќата ни со долги проветрувања.
 Се чудев на купот предмети извадени од креденецот, а уште 
повеќе како сите повторно се враќаат во него. Тоа ми се чинеше 
како најголемо маѓепсништво. Но, почнав да раскажувам за сивиот 
ангорски зајак, а на за кујнскиот креденец кој, како некоја огромна 
музичка кутија, и на најмало движење, се огласуваше со ѕунење и 
ѕвонење.
 Зајакот од кај госпоѓа Ирена и господин Јиржи го донесов 
в пазуви. Додека бевме во посета кај нив, падна првиот снег таа 
зима. Пердувест и сув чкрипеше под нашите нозе. Мама со една 
рака го држеше тато под рака, а со другата мене за рака. Јас со 
слободната рака го придржував вознемиреното мало топло клоп-
че припиено до моето тело. Не знам чие срце погласно чукаше. 
Дали во мене одекнуваше баботењето на неговото, или во него 
баботењето на моето срце. Дали стравот ја надгласуваше возбудата, 
или обратно.
 Кога стигнавме дома, не сакаше да го проба ни морковот ни 
млекото кое му го дадов. Го понесов со себе в кревет. Побрзав 
со молитвата, за баба ми, како и секоја вечер седната крај моето 
зглавје, што побрзо да се оддалечи од постелата и да нè остави сами. 
Не заспав ни кога ја угаснаа светлината. Цела ноќ го наслушнував 
неговото дишење, не мрдајќи ја раката на која лежеше.
 Утредента веќе се окуражи и скокаше низ куќа. Се завлекуваше 
во најскриените агли. Не се одѕиваше на нашите повици. А после 
нашите долготрајни потраги по него, и под креветите, и под 
орманите, и зад перниците, и во корпата со валкани алишта, и во 
сандакот со дрва и јаглен, и уште којзнае каде, по што сите, и баба, 
и мама, и тато, и тета, и вујко, и јас, се наведнувавме, клечевме и 
ползевме низ целата куќа, тој однекаде, којзнае од каде, одненадеж 
се појавуваше. Јадеше сè што ќе му дадевме и нагло крупнееше. 
Растеше пред нашите очи.
 Неговата глад беше незаситна. Јадеше сè до што ќе се 
добереше. Влечки, чевли... И секогаш само една од истиот чифт. 
Кој и да ни дојдеше дома го молевме да не ги собува чевлите за да 
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не се плашиме за нив. Требаше само миг невнимание и зајакот ќе 
ги зариеше своите крупни заби во чевелот и ќе почнеше со џва-
ка ње и мласкање. Со острите секачи глодаше сè, па и подот од 
штици. Дупката во подот кај влезната врата стануваше, од ден на 
ден, сè поголема. А тој веќе беше толкав што, ни со најголеми 
напори, веќе не можев, како порано, да го кренам и да го држам в 
раце.
 Еден ден, за време ручек, додека џвакав парче печено месо, 
тато ме праша дали знам што јадам. Реков дека не знам. Тој рече: 
„Печен зајак“. Погледнав во тепсијата на среде маса. Залакот ми 
заглави в грло. Утробата ми се преврте. Се фрлив на подот и квичев. 
Мавтав со рацете и со нозете. Зајдов од плачење. Помодрев. Се 
вкочанив.
 Кога ги отворив очите, сите молчејќи стоеја околу постелата 
на која лежев. Знаев, иако тоа никогаш никому, до сега вам, не 
сум го кажал, дека тогаш првпат умрев. Мојот живот без сивиот 
ангорски зајак беше живот после смртта. 
 Потоа умирав уште неколку пати, но за тоа ќе ви раскажувам 
друг пат.
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МАЈКА-ГУЛАБИЦА

Мама и тато долго ми кажуваа дека ме купиле од Циганите. И јас 
им верував, како што, тогаш, верував секому и во сè, не прашувајќи 
од каде ми е тогаш не русата, туку речиси белата коса, која баба 
ми ја миеше со липов чај и ја нарекуваше свила.
 На мама ѝ  верував дека, додека живееле во Травник, имале 
пес германски овчар кој, не само што ги внесувал дрвата в куќа, 
кои татко ѝ , мојот невиден дедо, ги цепел пред куќата, туку одел и 
во трафика по весници. Не еднаш ми кажа како бил толку паметен 
што попаметен не можел да биде. Разбирал сè што му кажувале. 
Таа се колнеше во сè и сешто дека слушнала како еднаш прозборел 
со човечки глас. И не само збор-два. Цела приказна за тоа како 
нејзиниот татко, а мојот дедо, го извадил од некој напуштен бунар, 
во кој, сосем мал, скитајќи наоколу, паднал. Веќе се бил изморил 
од одржувањето на водената површина, прекриена со жабурник и 
неговото, отпрвин гласно квичење толку се истенчило што едвај 
допирало до отворот на бунарот над кој, после црната темница и 
по некоја едвај видлива треперлива ѕвезда, повторно се укажало 
ведрото модро небо. Го спасил во последен миг, кога веќе се 
бил наголтал смрдлива застоена бунарска вода. И затоа му бил 
благодарен до крајот на животот, како што ѝ  рекол. Вистина, тоа 
никој не можеше да го потврди, зашто тие двајца, кога за тоа ѝ  
зборувал, биле сами, лежејќи, еден крај друг, во големата сенка 
на јаболкницата, одморајќи се, задишани од долгото трчање по 
ливадите и тркалањето низ тревата. Но сите, не само домашните, 
туку и соседите, биле сведоци дека, кога нејзиниот брат, мојот 
постар вујко, кого како и дедото никогаш не сум го видел, и 
секој пат го замислував поинаков, свирел на виолина Соната на 
месечината, не завивал, туку пеел. И тоа точно по ноти.
 Му верував на мајкиниот помлад брат, вујкото – мојот 
имењак, низок и темнокос, кој, кога останувавме сами во куќата, 
во доверба, со едвај чуен глас ми кажуваше како некогаш бил 
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страшно убав, висок и рус. Рус како Алан Лад, висок како Гери 
Купер и убав како Џејмс Стјуарт. Поубав, повешт и похрабар од 
сите глумци на сиот свет. И во тоа не можев да се сомневам, зашто 
тој во глумци се разбираше повеќе од кој било друг. Немаше филм 
кој беше прикажуван во Сараево, а тој да не го видел барем два 
пати. Понекогаш гледаше по три филмови дневно. Претрчуваше 
од кино во кино. А под креветот ги чуваше Унрините кутии полни 
со филмски содржини и фотографии на глумици и глумци. Некои 
беа и со автограм. До доцна во ноќта пишуваше писма и самиот 
ги носеше на пошта. Немаше доверба во мене, како тетка ми, чии 
љубовни писма јас ги уфрлував во поштенското сандаче, поткачу-
вајќи се на прсти и во отворот кажувајќи во кој град оди, зашто 
таа ми кажа дека само така ќе стигнат кај оние на кои им ги праќа. 
Вујко ми им се фалеше на пријателите дека глумиците и глумците 
му одговараат на писмата, а кога овие му бараа да им покаже некое 
од нив, го свртуваше разговорот на друга страна и почнуваше 
некоја нова приказна. Јас заедно со него истрчував, секогаш кога 
поштарот ќе заѕвонеше и знам дека од никаде никогаш никакво 
писмо не му стигнало. Не знаев што сè кријат Унрините кутии, 
врзани со ластик, зашто ни една негова работа не смеев со прст да 
допрам. А потврдував што има во нив, секогаш кога тој тоа, пред 
другите, од мене го бараше. Што можев друго кога, иако малечок 
и сувичок, беше два пати поголем од мене и којзнае колку пати 
посилен. Покрај тоа, владееше со сите каубојски и индијански 
вештини и трикови. Погодуваше, непогрешиво, со камен, сè што 
ќе фрлев во воздух, од конзерва до шајка. Се искачуваше, босоног, 
за шест секунди до врвот на телеграфскиот столб. Главата ја 
држеше нурната во буре со дождовница повеќе од две минути. 
Кујнскиот нож го збрцуваше крај секое крвче кое ќе го нацртав на 
влезната врата...
 Му верував на татко, и покрај неговиот стомак кој не мо-
же ше да влезе ни во едни панталони, кои баба постојано му 
ги прошируваше, вметнувајќи одзади сè поголем и поголем 
триаголник од платно, дека во младоста бил толку брз што од 
Брадиќ, каде што живееле неговите, до Маглај, каде што одел 
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на школо, стигнувал пред возот. Ќе потрчал кога локомотивата, 
тукушто застаната, ќе испуштела пискав млаз пареа, та, како расо-
нета, ќе загровтала и ќе тргнела. Останатите, кои со него оделе 
на школо и се качувале на таа меѓустаница, ќе се начичкале на 
прозорците и го бодреле. Отпрвин ќе трчал паралелно со возот, по 
патчето крај пругата, а потоа, пресекувајќи ги свиоците, со трчање 
преку полето, толку ќе му избегал што ни оние до појас наведнати 
преку прозорците веќе не го гледале. Ги дочекувал на станицата, 
седејќи, на дрвената клупа пред неа, издишан и веќе со изеден грст 
капини кои патем ги набрал, за што сведочеле неговите виолетови 
дланки и усни.
 Верував, како што ми зборуваа, дека мама е во болница, иако 
никогаш не ме водеа кај неа. Нејзе ѝ  носеа, еднаш месечно, пакет. 
Додека го пакуваа, тетка гласно плачеше, баба тивко липаше, вуј-
ко голташе кнедли, а и на тато, кој го криеше погледот од мене, 
очите му се росеа. Шептеа и кога одеа и кога се враќаа. Го разбрав 
и го запомнив само зборот посета. Тој ден ме бакнуваа и повеќе 
отколку другите денови. Ме допираа со влажните образи. Ме 
галеа по косата и го повторуваа секогаш истото. Кога заминуваа: 
„Ќе ѝ  кажеме на мама дека си пораснал, дека си добар и вреден“. 
А кога се враќаа: „Мама брзо ќе оздрави. Многу те поздравува и 
ти праќа голем бакнеж“.
 На тетка ѝ  верував, како што зборуваше, дека таа ме родила. 
Па и повторував, кога некој ќе ме прашаше: „Кој те родил?“ – 
„Тетка!“. Таа ме водеше во градинка и од неа ме земаше. Со неа, 
дотеран како девојче, често шетав низ градот. Тетка ми, тогаш, 
беше вистинска убавица. Штета што не можам да ви ги покажам 
нејзините фотографии. Кога ние двајцата минувавме покрај 
момците од нашето соседство, кои животот го минаа стоејќи на 
аголот, воздивнуваа и свиркаа по неа. А не еднаш слушнав како, 
кога таа не ќе ги погледнеше, велат: „Се прави девојка, а секогаш 
со себе влечка толкаво копиле“.
 На баба ѝ  верував сè што ми кажуваше. И навечер, додека 
ме заспиваше, и дење, додека насекаде застанував крај неа и ба-
рав да ми раскажува, и уште и уште. Сè што ми раскажуваше, за 
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мене беше жива вистина. И необичниот свет на бајките и уште 
понеобичниот свет на нејзините измислици. А како и да не биде 
така кога секоја своја приказна ја завршуваше со зборовите: „И јас 
таму бев. И вино пиев. И јазикот уште ми е мокар“. Ми го плазеше 
јазикот. И, вистина, секогаш беше мокар.
 Така ѝ  верував и на мама која ми рече дека ме родила 
гулабицата која секојдневно слетуваше на симсот од нашиот 
прозорец. Убавата витка синосива гулабица со две црни ленти на 
секое крило. Од тогаш, секој ден ѝ  ронев стар леб. Гледав како 
јаде, шетка по симсот или, во сончеви денови, легнува на врелиот 
лим и се сонча.
 Тоа беше во времето кога тато, кога доаѓаше од работа, а не 
се знаеше кога точно ќе дојде, мораше на маса да го чека чинија 
со веќе ставена супа која се чади. Еден ден влета додека мама сè 
уште ги влечеше јуфките. (А јуфки влечела и кога јас сум роден. 
Безброј пати рече дека породот и не го сетила. Дека, роден со осум 
месеци, тежок само малку повеќе од два килограми, едноставно од 
неа сум испаднал. Дека, во мигот, дотрчала бабицата која живеела 
во близина. Дека брзо ја пресекла папочната врвца, која, одамна 
исушена кожичка, заедно со русата локна од мојата некогаш долга 
коса, ја чува во белата платнена чанта, на дното на орманот. Дека 
сè било готово и пред тестото да ѝ  се исуши на рацете). И не 
погледнувајќи ја, татко седна на масата. Таа го тргна тестото на 
страна. Ги избриша брашносаните раце од футата. Зеде чинија и 
му сипа супа. Само што ја вкуси, врекна: „Стопати сум ти рекол 
сакам супа, а не помии!“. Ја крена чинијата и ја тресна од подот. 
Како попарен излета од дома, треснувајќи со вратата толку силно 
што сите садови во креденецот заѕвечкаа, а лустерот се заниша. 
(Си гурен сум дека се беше изгорел, зашто кон устата ја принесе 
лажицата со врела супа, не дувнувајќи во неа, како што мене ме 
учеше дека треба да правам, повторувајќи ми, кога ќе се изгорев: 
„Што не дуваш! Имаш ветер под носот.“). Мама вресна да плаче. 
Тогаш на симсот слета гулабицата. Мама мавна со рацете и ја 
набрка. Изненадена и исплашена, гулабицата полета. Се заплетка 
во гранките од круната на големиот костен. Престрашена мавташе 
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со крилјата, се заплеткуваше и со мака се пробиваше низ густежот 
на круната. На земјата снежеа костеновиот цут и нејзиното бело 
перје. И јас вреснав да плачам. Гушејќи се од плач, викав: „Зошто 
ја набрка мајка ми? Зошто? Зошто? Зошто?“. Не знам дали мајка 
ми ме слушна, зашто јас веќе ништо не слушав, ниту гледав. Ми се 
стемни пред очи. Уште еднаш умрев. И уште еднаш воскреснав од 
мртвите. Кога, со денови не освестувајќи се, тресејќи се од студ, 
додека живата во термометарот се качувала речиси до самиот 
врв, прогледав, сè околу мене беше исто како порано. А никогаш 
веќе ништо не беше исто. Гулабицата која ме родила, како што ми 
кажуваше мама, никогаш веќе не слета на симсот на прозорецот 
од нашиот подрумски стан.
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ГОСПОДИНОТ СТЈЕПАН М.

Секое утро одев до првиот агол, стоев пред дуќанчето на чичко 
Никола и гледав како, во зградата од другата страна на улицата, 
точно во девет часот, господинот Стјепан М. го отвора прозорецот 
од својот стан и ги храни гулабите. И пред, слаб и седокос, по 
плеханиот симс да ги истуреше зрната пченка, кои со дробната 
долгопрста дланка ги зафаќаше од хартиена кеса, кон неговиот 
прозорец слетуваа гулабите од покривите на соседните згради и 
полетуваа оние кои шеткаа по улицата. Во мигот, од тоа мноштво 
гулаби, со вкрстени раширени крилја и судрени тела, речиси се 
стемнуваше и не се гледаа ни господинот Стјепан ни прозорецот 
на кој секојдневно се појавуваше. Потоа едни зобаа од неговите 
дланки, други се тискаа и колваа зрна од симсот кој одѕвонуваше 
од ударите на нивните клунови. Некои се беа извештиле во 
воздух да ги фаќаат зрната кои паѓаа од работ на прозорецот или 
од клуновите на другите гулаби, а некои повторно слетуваа на 
улицата и се наттркуваа да се доберат до паднатите златести зрна. 
Стоев и неподвижно гледав. Лицето ми го заплискуваше воздухот 
разбрануван од крилјата на гулабите. Се виореше мојата до раме-
ни ци долга руса коса. И додека ја тргнев од очите, господинот 
Стјепан ќе исчезнеше од прозорецот. Гулабите уште некое време 
се собираа и се тискаа околу неговиот прозорец, а потоа се вра-
ќаа онаму од каде што беа дошле. Ќе полетаа на покривите на 
соседните згради или слетуваа на улицата и продолжуваа, нишајќи 
се, да се шеткаат меѓу нозете на минувачите. 
 Во недела, господинот Стјепан излегуваше од куќата и, секо-
гаш во исто време, ги хранеше гулабите на широкиот тротоар пред 
неа. Тогаш околу него се собираа и повеќе гулаби отколку обично. 
Му слетуваа врз рамениците и врз раширените раце. Дури и врз 
главата. Врз накривената црна француска капа, со високо пипало, 
со која ја покриваше бушавата бела коса. Му јадеа од дланки. А 
некои и од уста.


