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Го ран Глу виќ

ХАРМС ДЕ НЕС

кни жев ни анег до ти од ли те ра тур ни от жи вот на 
гене ра ци ја та пи са те ли ро де ни око лу ше е сет ти те

превел Игор Исаковски

Културна установа
Б Л Е С О К
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I

Ед наш Фе ри Ла ин ш чек со ну ва ше де ка на Чев лар с ки от 
мост Вла до Жа бот, Ми лан Вин це тич и тој гле да ле во Љуб-
ља ни ца. Се кој ја гле да ше по и на ку. Крај нив ми ну ва ше 
Ан д реј Блат ник, млад уред ник и пи са тел кој ги стис ка ше 
ра це те во џе бо ви те. Зас та на и ѝ ре че на дру жи на та: „Јас 
бо га ми не би ги об ја вил ва ши те пог ле ди на Љуб ља ни ца!“ 
Жа бот, Вин це тич и Ла ин ш чек се св р теа кон не го, лу то го 
пог лед наа, го фа ти ја и го фр ли ја во Љуб ља ни ца. Блат ник 
вед наш ис п ли ва и по ви ка: „Са мо јас знам как ва е вис тин-
с ка та Љуб ља ни ца!“. Си от во ден го про дол жи па тот кон 
ре дак ци ја та.
 „Ре чи си си гур но ќе го об ја ви сво јот пог лед на Љуб ља-
ни ца“, ре че Жа бот. „Но за мис ла та бе ше на ша“, ра зо ча-
ра но воз див на Вин це тич. „По ѓа во ли те, ко га би зна ел да 
пли вам, би имал по у бав пог лед на Љуб ља ни ца“, таж но 
ут в р ди Ла ин ш чек. Ду ри и не ја из го во ри ре че ни ца та до 
крај, а Жа бот и Вин це тич го фа ти ја и го фр ли ја во Љуб ља-
ни ца.
 Уш те пред да ја доп ре Љуб ља ни ца, се раз бу ди, скокна 
од пос те ла та и го здог ле да Алеш Де бе љак. „Мај ка та“, 
рече, „пак сум на Шта тен бер г“. „Се ла жеш, Фе ри. Ние 
двај ца та сме на пат за Кат ман ду. Пра шај го Шту лиќ“. 
Фери се преп ра ва ше де ка не е из не на ден, па за тоа ниш то 
не ре че. Го по га ли сво јот бер нар ди нец кој вер но ле же ше 
крај не го ва та пос те ла. По тоа го од ве де на про шет ка.
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II

Ед наш Алеш Де бе љак се пре об ле че во Џо ни Шту лиќ. Зас-
та на на ог ра да та на Чев лар с ки от мост и пе е ше: „Lijeepee 
žeenee proolazee krooz graad!“
 Му приј де Жа бот и му ре че: „Што ти ту ка се де реш без 
врска? Ни елек т рич на ги та ра не маш!“ По тоа го тур на, а 
Шту лиќ, кој всуш ност не зна е ше да ли е Шту лиќ или Де бе-
љак, пад на во Љуб ља ни ца. Ис п ли ва ду ри во Заг реб.
 Жа бот воз див на: „Ко го и да доп рам, чув с т ву вам ка ко 
да сум го доп рел Де бе љак“. Ра зо ча ра но се вра ти до ма.
 Ла ин ш чек, кој не кол ку се кун ди по доц на го до ве де бер-
нар ди не цот, не мо же ше да се на чу ди ка ко ја про пуш тил 
прет ход на та сце на.
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III

Вла до Жа бот мно гу ја са ка ше ли те ра ту ра та. Ко га ут ро то 
се раз бу ди, не кол ку па ти ја фа ти по гла ва та и ја га ле ше 
по ко са та, до де ка не го вик наа на по ја док. На по ја до кот 
ни ко гаш не ја де ше сè. Тре ти на ск ри шум ѝ но се ше на лите-
ра ту ра та, ко ја што сè уш те ле же ше в пос те ла. „Са мо ти 
дебе ли се“, неж но ѝ шеп на и оти де на Чев лар с ки от мост.
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IV

Алеш Де бе љак са ка ше да па ту ва. Нај м но гу па ту ва ше кон 
Заг реб. По оби чај, ко га на Чев лар с ки от мост ќе го срет не-
ше Жа бот.
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V

Ед наш Ми лан Вин це тиќ со ну ва ше де ка ги за гу бил уши те. 
И ток му то гаш за не го поч наа да збо ру ва ат Де бе љак, Ла-
ин ш чек и Ја ни Вирк.
 Тол ку мно гу са ка ше да го чуе нив ни от раз го вор што 
па нич но поч на да ги ба ра сво и те уши по це ли от град на 
Чев лар с ки от мост. Оде ше да се од мо ра во око ли на та на 
Со бо та.
 А Де бе љак, Ла ин ш чек и Вирк сè уш те раз го ва раа. Вин-
це тич не моќ но ги ши ре ше ра це те. Ко га са ка ше на лу те но 
да плук не на зем ја та, уши те му се вра ти ја са ми од се бе. 
Ве се ло пот с кок на и се под гот ви за да го чуе раз го во рот, 
но, за жал, се раз бу ди.
 Крај не го ва та пос те ла сто е ше Фе ри кој ре че: „Вин це, 
мо рам да го во дам бер нар ди не цот во про шет ка. Ти са мо 
мир но спиј“.
 Вин це тич или не мо же ше да зас пие или не са ка ше. 
Цврсто се др же ше за уши те.
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VI

Ан д реј Блат ник мно гу ја са ка ше сво ја та тор ба во ко ја ги 
чу ва ше сво и те и ту ѓи те ра ко пи си. Се слу чи ед наш да му 
ја зе ме Алојз Ихан. Ја ста ви на стол че то во сво ја та ор ди-
на ци ја и пра ша: „Как ви проб ле ми има те?“
 Тор ба та мол че ше.
 „Си гур но има те не как ви проб ле ми“, ја пот тур ну ва ше 
Ихан.
 Тор ба та се от во ри и од неа ис пол зи Блат ник. „Во три 
имам сос та нок на ре дак ци ја“, ре че.
 „Ах“, воз див на Ихан, „а ко е та ка, ќе ве од не сам те бе и 
Блат ник во ре дак ци ја та“, ре че.
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VII

Ед наш Вла до Жа бот се пре об ле че во Алеш Де бе љак, се 
фрли од Чев лар с ки от мост и вик на: „Пак го сре див!“
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VIII

Фе ри Ла ин ш чек го во де ше сво јот бер нар ди нец по ве ќе 
пати пре ку Чев лар с ки от мост. Бер нар ди не цот по оби чај 
под вра тот но се ше ши ше врвно ви но.
 „Зош то го но сам под вра тот?“, му се жа ле ше тој на 
Фери еден дож д лив ден.
 „Ти тоа не мо жеш да го раз бе реш“, му об јас ну ва ше 
Ла ин ш чек. „Ко га ќе ста неш чо век, ќе збо ру ва ме за то а“.
 На бер нар ди не цот об јас ну ва ње то не му се до пад на, 
па за тоа го гриз на Фе ри во но га та, та ка што Ла ин ш чек 
гад но зак ви чи.
 Од тој ден, Фе ри Ла ин ш чек го во ди сво јот бер нар ди-
нец на по долг ка иш.
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IX 

Еден сон чев ден Ан д реј Блат ник на пи ша ро ман и му даде 
нас лов „Ле ви ја тан трет дел“. И го пот пи ша: Вла до Жа-
бот.
 Ко га за тоа слуш на Жа бот, оти де кај Блат ник и лу то 
трес на врз ма са та: „Не чу е но! А ка де се пр ви от и вто ри от 
дел на Ле ви ја тан?“.
 Блат ник мир но ре че: „’ Ле ви ја тан трет дел’ е нас ло вот 
на ро ма нот кој го пот пи шав со твое име“.
 „Доб ро за тоа. Но ка де се пр ви те два де ла“, ис т ра ју ва-
ше Жа бот.
 Блат ник поч на да прев р ту ва со очи те.
 „Не мој да прев р ту ваш со очи те“, го пре дуп ре ди Жа-
бот.
 „Од го во ри ми, да ли си ги или не си ги на пи шал пр ви те 
два де ла на ’Ле ви ја тан’?“.
 „Ти ка жу вам де ка ’Ле ви ја тан трет дел’ е име то на ро-
ма нот и не пос то јат ни как ви први два де ла“, об јас ну ва ше 
Блат ник за не се но.
 „Зош то то гаш си го на пи шал тре ти от дел?“, пра шу ва-
ше Жа бот.
 Ан д реј Блат ник слег на со ра ме ни ци те, а Вла до Жа бот 
ре че: „Во ред. Гле дам де ка не се раз би ра ме.
 Ти доз во лу вам сво јот ро ман да го пот пи шеш со мо е то 
име под еден ус лов“.
 „Кој?“
 „Од нас ло вот на сво јот ро ман да го изос та виш збо рот 
Ле ви ја тан“, од в ра ти Вла до Жа бот.
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X

Ед наш Ле ла Б. Ња тин го бак на Ју ре По то кар во об ра зи те. 
Ју ре се прет во ри во Ма ја Ха дер лап.
 „Не са кам да би дам Ма ја“, ви ка ше.
 Та му слу чај но ми на Ма теј Бо га тај збо ру вај ќи си се бе 
во бра да та: „О ва ми се до па ѓа, Ова не ми се до па ѓа“. То-
гаш ја бак на Ма ја Ха дер лап, ко ја се про ме ни во Ма ја Вид-
мар.
 „Не са кам да би дам Ма ја!“, ви ка ше. Всуш ност, ви ка ше 
Ју ре По то кар. Ле ла Б. Ња тин го бак на Ма теј, кој се прет-
во ри во Игор За бел.
 То гаш дој доа и дру ги кни жев ни ци од ге не ра ци ја та, ро-
де на око лу ше е се ти те, и ме ѓу себ но се из бак наа. И се прет-
во раа еден во друг. И ви каа: „Не са кам да би дам та ков!“. 
Нас та на го ле ма ме ша ни ца, сè до де ка не стиг на Фе ри е ви-
от бер нар ди нец и си те ги из б р ка.
 Од то гаш на ва му ве ќе не зна е ме да ли е Ју ре Ма ја, 
Ма ја Ан д реј, Ан д реј Ле ла, Ле ла Ма теј, Ма теј Игор, Игор 
Алеш, Алеш Вла до, и та ка на та му и та ка на ва му.
 „Не е важ но кој ги пи шу ва доб ри те де ла, важ но е да 
се на пи ша ни“, мис ле ше Фе ри е ви от бер нар ди нец кој се 
чув с т ву ва ше по мал ку и ви но вен за зб р ка та по ме ѓу кни-
жев ни ци те од ге не ра ци ја та око лу ше е сет ти те.
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XI

Ед наш Ан д реј Блат ник има ше три ма ни: прва, вто ра и тре-
та. За пр ва та зна е ше Жа бот, за вто ра та Вин це тич, а за 
тре та та Ли ан ш чек.
 Без ни как ва по себ на при чи на, спо ме на ти те трој ца го 
фр ли ја во Љуб ља ни ца, за да ги ис пе ре сво и те три ма а-
ни.
 Ко га тоа го ви де Ихан, мно гу ги ис ка ра: „Мо жев те ба-
рем да му ја сим не те тор ба та! Таа не ги но си три те Блат-
ни ко ви ма а ни, што зна чи, спо ред тоа, не ја но си ни не го-
ва та од го вор ност!“.
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XII

Ед наш Алеш Де бе љак на пи ша ро ман и се фрли во Љубља-
ни ца. Од Чев лар с ки от мост. А Ју ре По то кар, ко га за тоа 
слуш на, ис то та ка се фрли во Љуб ља ни ца. И Вла до Жабот 
се фрли, са мо она ка. Ан д реј Блат ник се сп реп на на сво ја-
та тор ба до де ка Игор За бел и Та деј Зу пан чиќ иг раа еден 
про тив друг ша хов с ка си мул тан ка. Алојз Ихан кив на и вед-
наш си на пи ша ре цепт. Ос та на ти те ле ту ваа на мо ре или 
во пла ни ни те.
 Та ка, се кој да де свој при лог во раз во јот на ли те ра ту-
ра та, со ак цент на ро ма нот, на ге не ра ци ја та око лу ше е-
сет ти те.
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XIII

Ед на ноќ, пос ле на пор ни от ден, Есад Ба ба чиќ со ну ва ше 
де ка пле те џем пер за Бра не Би тенц. Не му бе ше јас но 
да ли го сплел или не, но Би тенц одед наш го об ле че и се 
гле да ше во ог ле да ло то. „Кол ку сум убав во не го, кол ку 
сум убав во не го“, пов то ру ва ше.
 То гаш, во Еса до ви те сниш та вле зе Ја ни Вирк и со не-
скри е но во о ду ше ву ва ње гле да ше во џем пе рот на Бра не.
 „Е са де“, ре че, „те мо лам, сп ле ти ми ра ка ви ци“.
 Есад вед наш се фа ти за ра бо та.
 По тем стиг наа и дру ги. Жа бот са ка ше чо ра пи, Ихан 
пал то, Вин це тич лен та за уши...
 Есад пле те ше, пле те ше и се по те ше, сè до де ка ис п ла-
шен не се раз бу ди.
 „Што ти е, Еса де?“, го пра ша Би тенц кој дој де да го 
по се ти. „Со ра це те пра ве ше ва ка и ва ка... ка ко неш то да 
шра фе ше. Да не со ну ва ше де ка си ав то ме ха ни чар?“.
 Есад ниш то не од го во ри. Оти де во куј на та ка де што 
са ка ше да ис пие кон зер ва пи во, но ис пи ча ша во да. „По 
ѓа во ли те!“, рик на ко га ја сфа ти за бу на та. Тој ден ни кој 
не мо же ше да му го поп ра ви рас по ло же ни е то. Ни Бра не 
Би тенц.
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XIV 

Лу ѓе то не ко гаш жи ве е ле со сем по и на ку од де нес, зак лу чи 
Фра њо Фран чич ед но топ ло лет но поп лад не, до де ка од 
Пи ран доп ло ви под Чев лар с ки от мост за да ло ви ри би.
 И ток му тој ден ли те ра тур на та ге не ра ци ја око лу шее-
сет ти те поч на да се те па и едни со други да се фр ла ат 
во Љуб ља ни ца. Та ка Фран чич мес то ри би на ја ди ца та ги 
уло ви Де бе љак, Вин це тич, По то кар, Блат ник и дру ги те.
 Но, на Фран чич нас ко ро му здо са ди. Ги нур на вес ла та 
во бра но ви те и се вра ти во Пи ран ка де што уло ви ед на 
го ле ма ту на. Не ја изе де, ка ко што нај п р вин мис ле ше, ту-
ку...
 Од то гаш мо же те да го ви ди те ка ко со ту на та, вр за на 
на ја же, ше та по сло ве неч ки от брег и ѝ ве ли: „Гош, гош, 
гош!“*

* ГОШ е кра тен ка за „Ге не ра ци ја око лу ше е сет ти те“
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XV

Игор Бра тож ги са ка ше сво и те збо ро ви.
 Ка ко кој ќе го из го во ре ше, ќе го граб не ше пред ус та та 
и ќе го ста ве ше во сан да че то со се дум ка тан ци. Обич но 
око лу пол ноќ, ко га ни ко го не ма ше во бли зи на, ќе го от во-
ре ше сан да че то и ја наб љу ду ва ше не го ва та внат реш ност 
ка де што збо ро ви те ме ѓу себ но си ги раз ме ну ваа пог ле ди-
те на Бра то же ви те мис ли. По не ко гаш ќе го ста ве ше не кој 
од нив на длан ка та и го га ле ше. До ут ро то.



Горан Глувиќ

20

XVI

Ал до Жер јал ед на есен с ка ве чер ја чи та ше при каз на та за 
Пе тер Кле пец. По тоа зас па. 
 Со ну ва ше де ка ја пре зел влас та.
 Ис та та ноќ, Ју ре По то кар ги со ни ис ти те сниш та. До де-
ка Ју ре нав ре ме но се раз бу ди, Ал до и по на та му спи е ше, 
ја пре зе ма ше влас та и ги кр ше ше ѕи до ви те во ко ли би те 
на сво и те сниш та.
 Ко га ги ур на си те ѕи до ви, поч на да го мрда Чев лар с ки-
от мост.


