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Пр ви от ди ја лог

Уш те еден ден со шест ас пи ри ни, се по ми ру ва Со ња Гор, соп с тве-
нич ка на про дав ни ца та за ко рис те ни кни ги БИБ ЛИ О ФИЛ. Мр ш-
теј ќи се, по се га по тен ка та ме ка кни га од ку пот врз пул тот. Ра но 
ут ри на та оти де на па за рот на дру га та ст ра на од гра дот, ка де, ин-
с тин к тив но би рај ќи од ог ром на та по ну да, ре чи си до пук ну ва ње 
на пол ни два го ле ми ку фе ри. За миг се заг ле ду ва во кни га та, збир-
ка пес ни. Има ли не как ва вред ност? По ко ја це на да ја про да ва? 
Со ис та та ди ле ма се со о чу ва пред се ко ја кни га: ка ко да ја по ми ри 
суш тин с ка та вред ност со ре ал на та це на. Бо жем шес ти прст, ци га-
ра та во неј зи на та дес на длан ка ис пуш та ли ни ја чад кој се вит ка и 
кри ву ли и се кре ва во спи ра ла ка ко кур зи вен текст, пок ри вај ќи ѝ 
го ли це то со сво ја та гус ти на пред да од леб ди кон ст ра ни ци те и да 
им до да де зна че ње на кни ги те цврсто на тис ка ни ед на до дру га на 
по ли ци те. Зош то ова не е иде а лен свет? Кни ги те ќе беа бес п лат ни, 
или ба рем приб лиж но ед нак во вред ни. Ва ка, мо ра да ги сме та за 
лук суз и на се ко ја да ѝ ја про це ну ва про даж на та вред ност. По е зи-
ја! се га се ко ри се бе си, гре беј ќи ги фо си ли зи ра ни те ос та то ци од 
книш ки мо лец на нас лов на та ст ра ни ца. Ка ко не ја ви де ла круж на-
та ка фе на дам ка на зад на та ко ри ца? Што ја на те ра да ја ку пи? Са-
ма та мно гу доб ро знае де ка по е зи ја та не се про да ва, особе но са-
миз да ти те. Да ли ја прив ле че ко ри ца та, нац р та на со јаглен, скица 
на из го ре но дрво со ко ре ња та в не бо? Или, пак, зву кот на ав то ро-
во то пре зи ме, Пе пел? Вр теј ќи ги ст ра ни ци те ка фе ни ре чи си ка ко 
пад на ти да бо ви лис ја, за бе ле жу ва стар во зен би лет, од оние кои со 
го ди ни ве ќе не се из да ва ат. Го то ва е да го фрли, но ја со пи ра чуд на 
мис ла: кни га та па ту ва ла низ вре ме то со овој би лет, и мо же би уш-
те не стиг на ла до сво е то ко неч но од ре диш те. Уш те кол ку да ле ку 
и дол го ќе па ту ва со овој би лет? си мис ли, вра ќај ќи го би ле тот 
точ но на мес то.
 Во сту де ни ка ви от мрак на муг ри те, до де ка про да ва чи од сите 
сор ти ги пос та ву ваа тез ги те и се за де ваа ме ѓу се бе, ја прив лече 
чув с т во то во не кол ку пес ни и таа, без раз мис лу ва ње, ја ста ви 
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кни га та во сво јот ку фер. Вни ма ние, се га се со ве ту ва се бе си. Би-
ди пов ни ма тел на око лу тоа што вне су ваш во про дав ни ца та. Оваа 
ра бо та изис ку ва ин ту и ти вен осет за мо мен т ни те вку со ви и трен-
до ви, шес то се ти ло за кни ги кои ми ну ва ат од ра ка в ра ка. За да 
ја пре жи ве еш се гаш на та ре це си ја, мо раш да би деш ста ме на пред 
кни ги те кои пла чат по со чув с т во. Од бег ну вај го со жа лу ва ње то 
кое им ну ди дол гот рај ни за сол ниш та на са мо-об ја ве ни те ав то ри. 
Удол ни ца та кон бан к ро ти ра ње то е поп ло че на со доб ри на ме ри. А 
оваа кни га пес ни? Ќе си нај де мес то ме ѓу етаб ли ра ни те по е ти и 
ќе ос та не та му сè до де ка не би де пов ле че на и вра те на на па за рот 
– бол на, но не из беж на прак са из ну де на од пос то ја ни от не дос та ток 
од прос тор.
 Пред три го ди ни, ко га Со ња ја нај ми праз на та зг ра да ме-
ѓу ме сар ни ца та и бан ка та (се га обе те се праз ни), има ше са мо 
неколку про дав ни ци за по лов ни кни ги во овој дел од гра дот и ра-
бо та та цу те ше. На три е сет го ди ни, от ка ко се дум го ди ни им пре да-
ва ше ан г лис ки на адо лес цен ти кои по ве ќе ги ин те ре си ра ше хра на-
та во Мек До нал дс от кол ку збо ро ви те на Маг бет, да де от каз, зе де 
уш те ед на хи по те ка на ку ќа та ко ја ја бе ше ку пи ла прет ход на та 
година, и ста на са мо-вра бо те на. Ток му про ме на ѝ тре ба ше: ис к ра 
во едно лич ни от жи вот. Не за до вол на од по ду чу ва ње то од са ми от 
не гов по че ток, од луч но ис т ра ју ва ше не во на деж де ка неш та та ќе 
се по доб рат со унап ре ду ва ња и со те кот на го ди ни те (всуш ност, 
таа ни ко гаш не кон ку ри ра ше за од го вор ни по зи ции), ту ку по ве ќе 
пора ди таж на та ре ал ност во ко ја не по се ду ва ше дру ги веш ти ни 
или дар би. Ос вен за дол жи тел ни те сос та но ци и сред би во врска 
со не дис цип ли ни ра ни те уче ни ци, мал ку кон так ти ра ше со дру ги те 
нас тав ни ци, прет по чи тај ќи да го ми не вре ме то за ру чек на сво ја-
та ка тед ра, над вис на та над не кој ро ман, или да ше та по па те ки те 
меѓу брес то ви те во блис ки от парк, со ли це то ск ри е но зад ко ри ци-
те на кни ги те. Кој з нае, мо же би ќе из д р же ше уш те три е сет го ди-
ни во тив ка бе да, ако со наб ли жу ва ње то на неј зи ни от триесет ти 
ро денден не поч не ше да ги чув с т ву ва не на деј ни те и спо ра дични 
напа ди на па ни ка. Се кој на пад пре диз ви ку ва ше прскот од бели 
ѕвез ди кои се за би ваа во неј зи но то вид но по ле, а от ка ко ќе се 
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повле чеа, гла во бол ка та го за бо ду ва ше сво е то коп је ме ѓу неј зи ни-
те очи. На па ди те кул ми ни раа со чув с т во на ис тош те ност, та ка што 
са ма та по мис ла да ја спа ку ва сво ја та акт-чан та ли че ше на кош мар. 
Стрес, ве леа неј зи ни те при ја те ли. Би тре ба ло да оди на од мор, 
по ве ќе да из ле гу ва, да се за поз нае со не кој кој ќе ја раз м р да. За 
Со ња, оде ње то на од мор ед нос тав но бе ше прив ре ме но бег с т во; 
што се од не су ва ше до ма жи те, таа го прет по чи та ше дру же ње то со 
кни ги те. И ток му та му ле же ше неј зи ни от лек.
 Ед на сед ми ца по да ва ње то от каз, па нич ни те на па ди сопреа 
и таа се по чув с т ву ва под гот ве на за нов жи вот. Те мел на по 
природа, ис пи та не кол ку пред г ра ди ја и тр гов с ки цен т ри, ја ис-
пита демографи ја та на об лас та, збо ру ва ше со ду ќан џи и те, и се 
смести во едно кат на та зг ра да со го ле ма со ба во пред ни от дел, 
една помала од за ди, со от во ре но ог ниш те, и ис так на ти ту ли на 
внат реш ни те ѕи до ви. Соп с т ве ни кот, Лав Сим кин, бе ше се дум де-
сет и чети ри го ди шен кро јач чиј ду ќан бе ше во бли зи на, на ис та та 
ули ца. Отка ко се до го во ри ја око лу ус ло ви те за на ем, Сим кин на 
Со ња ѝ да де не кол ку со ве ти, збо ру вај ќи со го вор на ма на. Во ра бо-
та та, нај добри при ја те ли ти се хар ти ја та и пен ка ло то. Ѓа вол с ка та 
ста пи ца е чо веч ка та ус та. Црно на бе ло, ре че тој, ис ту рај ќи го сво-
јот гнев кон прет ход ни от ки ра џи ја, смет ко во ди тел ко го го об ви-
ни ле за про не ве ра на па ри те од кли ен ти те и го осу ди ле на че ти ри 
го ди ни зат вор, при што го ос та вил Сим кин при лич но оси ро ма шен 
(но, за сре ќа, типот не ја за па лил зг ра да та во оча ен обид да ги сок-
рие до ка зи те за сво и те прес та пи).
 До де ка ду ќа нот се бо јо су ва ше и се пос та ву ваа по ли ци те, ку-
ти и те за кни ги и стак ле ни от пулт, Со ња ја за ме ни ко ла та за еден 
пос тар мо дел на ком бе и поч на да го учи сво јот нов за на ет. Пи шу-
вај ќи за бе леш ки се то вре ме, брзо соз да де кон так ти и до би усет за 
ку пов ни те и про даж ни те це ни на раз лич ни ти по ви кни ги. Неј зи-
ни те из во ри за снаб ду ва ње беа рек ла ми те во вес ни ци те или она 
што ќе го чу е ше ка ко пре по ра ка: па за ри, цр ков ни па на ѓу ри, про-
дав ни ци за ко рис те на ро ба кои про да ваа сè – од об ле ка до ме бел, 
га раж ни рас п ро даж би на лу ѓе кои се се лат, ос тав ни ни на ду ши 
кои се пре се ли ле од овој свет на след ни от. От ка ко ја зав р ши до-
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маш на та ра бо та, Со ња ѝ се пре да де на сво ја та страст по кни ги те 
она ка ка ко што за тоа бе ше со ну ва ла. Ку пи два го ле ми, ро бус ни 
ку фе ри од блис ка та цр ков на про дав ни ца и се впуш ти во воз буд-
ли во ку пу ва ње, пол неј ќи го ду ќа нот со па ке ти кни ги. Во тек на 
не кол ку но ќи, гу беј ќи го чув с т во то за вре ме и под деј с т во на ка фе 
и ци га ри, ги на ре ди ку пе ни те кни ги на но ви те бо ро ви по ли ци, ис-
тов ре ме но пре об ра зу вај ќи си го жи во тот. Ден та ко га фир мо пи се-
цот го пов ле че пос лед ни от по тег со чет ка та врз БИБ ЛИ О ФИЛ на 
из ло гот (таа про у чу ва ше лис ти од ис пи си и се ре ши за го ти ца во 
злат но, врз бор до по за ди на), сто е ше зад пул тот, среќ на и гор да на 
тоа што го пос тиг на ла за тол ку ку со вре ме. Ми ри си те на бо рот, 
бо ја та и хар ти ја та се ме шаа во ду ќа нот. Уред но на мес те ни на но-
ви те по ли ци, спо ред те ма и ав тор, неј зи ни те кни ги беа под гот ве ни 
за ра бо та. Ко га фир мо пи се цот вле зе да нап ла ти, во не го ви от бел 
ком би не зон ис п р с кан со бо ја, ѝ се по жа ли де ка не го ви от за на ет е 
на изу ми ра ње. Ком п ју те ри, ре че, до де ка таа му ги бро е ше па ри те 
врз длан ка та. Се ка ко де ка мо жат на ла сер да ис пе ча тат на леп ни-
ци за по ло ви на од не го ва та це на, но так ви те нат пи си не се трај ни, 
бук ви те им се кри ват и пу ка ат, им фа ли не са мо слој бо ја ту ку и 
чо веч ки до пир. Зна кот на неј зи ни от из лог ќе трае цел жи вот и ќе 
прив ле ку ва ку пу ва чи, ѝ ре че.
 Со об р тот кој се зго ле му ва ше се кој ме сец во пр ва та го ди на, 
Со ња мир но се со о чу ва ше со из да то ци те, ги пла ќа ше ра ти те во 
бан ка, и ѝ ос та ну ва ше чист про фит. Во спо ред ба со неј зи ни от жи-
вот ка ко нас тав нич ка, ед вај мо же ше да по ве ру ва во сво ја та мо мен-
т на сре ќа и спо соб ност за ра бо та. Ра бо та? Збо рот сод р жи мнош-
т во неп ри јат ни асо ци ја ции. Неј зи на та мо мен т на ак тив ност бе ше 
за до вол с т во, страст – про фи тот бе ше при лич но не ва жен. Вне се на 
во ра бо та та, пре да вај ќи му се на шар мот на кни ги те, не чув с т ву-
ва ше пот ре ба да се гле да со сво јот мал круг при ја те ли. Кни ги те, 
осо бе но ро ма ни те, от се ко гаш ѝ би ле ужи ва ње. Ко га и да се се те ше 
на не кој ва жен нас тан или пре су ден мо мент во неј зи ни от жи вот, 
тоа се ко гаш бе ше пре ку не ко ја кни га ко ја ја чи та ла во тоа вре ме; 
не са мо нас ло вот и тек с тот, ту ку и са ма та тек с ту ра на ст ра ни ци те, 
неј зи на та те жи на, ми ри сот на неј зи на та хар ти ја. Се га, оп к ру же на 
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со пред ме ти те на неј зи на та страст, не ма ше пот ре ба да ја ба ра сре-
ќа та на не кое дру го мес то. 
 Ме де ни от ме сец тра е ше ре чи си две го ди ни, и то гаш, речиси 
пре ку ноќ, се сме ни еко ном с ка та кли ма во зем ја та: воз ду хот 
стежна од ре це си ја, до де ка пом рач ни те прог но зе ри пре дуп ре-
ду ваа на деп ре си ја. Одед наш, на се ка де ник ну ваа про дав ни ци за 
ко рис те ни кни ги, се мно жеа ка ко пе чур ки во вла га. Се от во ри ја 
уш те две на ис та та ули ца, на не кол ку сто ти ци мет ри од неа. Про-
даж ба та опад на до ни во на кое таа ед вај ус пе ва ше да из ва ди пла-
та. Ис пи ту вај ќи го по го ле ми от од два та ду ќа ни, ѝ се зга ди од она 
што го от к ри. Бра дес ти от и бу шав соп с т ве ник не ма ше усет за она 
што го про да ва, ина ку не би чу вал кни ги во так во бед но мес то. 
Ти пот, без сом не ние, ја ис ко рис тил нис ка та на ем ни на (един с т ве-
ни те неш та кои цу теа во гра дот беа зна ци те СЕ ПРО ДА ВА и СЕ 
ИЗ НАЈ МУ ВА на не ко гаш прос пе ри тет ни те имо ти, со очиг лед на 
про даж ба при се кое из нај му ва ње), нап лес кал не как ви гру би по-
ли ци, а на из ло гот за ле пил КНИ ГИ НА КИ ЛО. Неј зи но то га де ње 
се прет во ри во бес. Кни ги те не се зел ки: тие не се пра ве ни за да 
се ку пат, кон су ми ра ат и от ф р лат. Пос ве тен чи та тел уш те од ра-
ни го ди ни, Со ња од се ко гаш ги па зе ше сво и те кни ги, а ка ко де-
те ми ну ва ше ча со ви ре деј ќи ги и пре ре ду вај ќи ги на по ли ца та од 
шпер-пло ча ко ја ѝ ја нап ра ви тат ко ѝ . Пер му та ци и те на бо и те и 
нас ло ви те се чи неа бес ко неч ни, а се кој ре дос лед бе ше ка ко но ва 
ко лек ци ја. По не ко гаш, таа ги чи та ше нас ло ви те на глас, ка ко тој 
по се бен след на зву ци да бе ше клуч за еден свет на аван ту ри, „От-
во ри се Се за ме“ за ед на при каз на ко ја уш те не е на пи ша на. Ова 
мес то не ма дол го да пос тои, се уте ши се бе си. Ти пот, очиг лед но, 
бе ше опор ту нист, за ра бо ту ва ше од нес ре ќа та на лу ѓе то фа те ни во 
неб ра но од ре це си ја та, при ну де ни да ги про да ва ат не са мо сво и-
те кни ги ту ку сè што по се ду ва ат. Тој ја не ма ше неј зи на та љу бов 
кон кни ги те. Неј зи но то мис ле ње за не у ред ни от соп с т ве ник бе ше 
пот си ле но со еден куп ст ри по ви во ќо шот на ду ќа нот. Таа ги пре-
зи ра ше и од би ва ше да ги про да ва, и пок рај нив на та мо мен т на по-
пу лар ност ме ѓу ко лек ци о не ри те и фак тот де ка не кои од нив имаа 
ре чи си култ на след бе ни ци. Неј зи на та од бив ност тра е ше од дет с т-
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во то: ду ри и то гаш, ве ро јат но по ра ди нап ред но то ни во на чи та ње, 
се сме та ше се бе си над ст ри по ви те. Тие би ле из мис ле ни за оние со 
сла ба има ги на ци ја, на кои им тре баа илус т ра ции за да го сфа тат 
тек с тот и да го ожи ве ат чу до то на збо ро ви те.
 Ис п ра вај ќи се над бе леж ни кот во кој пи шу ва ше, ти пот ја за-
вр те гла ва та не кол ку па ти, фрли пог лед ле во-дес но, неј зе ѝ упати 
зна ча ен пог лед, по тоа ѝ се вра ти на сво ја та ра бо та, чк ра бај ќи бо-
жем има ин с пи ра ци ја. Пи са тел, по мис ли таа, и неј зи на та ан ти па-
ти ја кон не го се на ма ли. Ка ко за ст рас тен чи та тел, со сем при род на 
бе ше неј зи на та жел ба да ста не пи са тел, но неј зи ни от един с т вен 
се ри о зен обид зав р ши со не ус пех. То гаш има ше два е сет и ед на го-
ди на и ту куш то зав р ши со нас тав на та прак ти ка. Три не дел но то ис-
кус т во бе ше доб ро, ба рем на пов р ши на та, со ох раб ру вач ка оцен ка 
од неј зи ни от кон т ро лор; се пак, не ка де под ла бо ко, таа чув с т ву ва-
ше ка ко да е не пов рат но пов ле че на кон без д на. Очај на, од не на деж 
го ви де пи шу ва ње то ка ко сред с т во за спас. Ре зул та тот, пос ле шест 
ме се ци, бе ше здо де вен ро ман од ти пот Ло ли та, во кој нас тав ни кот 
е за ве ден од ед на од не го ви те уче нич ки, па ла ва де вој ка ко ја, со 
од бој ност кон шко лу ва ње то, ре ша ва да ја тес ти ра сво ја та но вос-
тек на та сек су ал на спо соб ност во ра зур ну вач ка иг ра про тив не го. 
Ра зо ча ра на од че ти ри или пет од би ва ња од из да ва чи те, таа ги соб-
ра си те ко пии на ра ко пи сот со на ме ра да ги за па ли. Ги ста ви во 
ли мен ба ра бан и, са кај ќи брзо да зав р ши, ги ис п р с ка со ке ро зин. 
Но се сеп на пред зли от пла мен на киб рит че то, прес т ра ше на од 
ко неч нос та на ог нот, ка ко да ќе кре ми ра дел од се бе. На мес то да 
ги за па ли, ги зе де ра ко пи си те и ги за ко па во ѓуб ри во то, под из-
гни е ни те лис ја, овош је и зе лен чук. Ед на не де ла по доц на, от ка ко 
хар ти ја та се рас пад на без тра га од збор, го преф р ли см р д ли во то 
ѓуб ри во во цвет ни ци те, ме ѓу рас цу те ни те ру жи и ро до ден д ро ни.
 Со ња зја па во сво јот од раз во О-то од име то на ду ќа нот во 
из ло гот. Ве ќе зе де че ти ри ас пи ри ни, пос лед ни те два ќе ги зе ме 
со ру че кот, и ре ше на е да ја по бе ди гла во бол ка та со ин тен зив на 
ра бо та. Умот над ма те ри ја та, мис ли, вр теј ќи се кон ку фе ри те. Во 
след ни те три ча са, ја бри ше се ко ја кни га со ме ка крпа, ја до пи ра 
тек с ту ра та на хар ти ја та, ја вди шу ва зас то ја нос та, ги гре бе ос та то-
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ци те од чуд ни ин сек ти, и ги прек ри ва ими ња та на по ра неш ни те 
соп с т ве ни ци и це ни те. По тоа, упот ре бу вај ќи го се то ис кус т во кое 
го соб ра ла во три те го ди ни ку пу ва ње и про да ва ње кни ги, ста ва 
це на на се ко ја кни га, со ма ла жол та на леп ни ца.
 Ко неч но, го трга нас т ра на пос лед ни от куп кни ги, ја гме чи 
ци га ра та во пре пол не ти от пе пел ник, ду ва не кол ку рон ки пе пел од 
стак ле ни от пулт, и го ва ди па кет че то ас пи рин од јак на та. Се га, 
до де ка зим с ка та кве че ри на го за си лу ва сво јот сти сок врз гра дот 
и поч ну ва да врне, тем ни на та при тис ка врз из ло гот, за си лу вај ќи 
го од ра зот на по ли ци те ви со ки до та ва нот кои се га не се чи нат 
сов р ше но пра во а гол ни. Со ња си ја че ша ле ва та сле по оч ни ца и ѕу-
ри во бе ли те ап чи ња во сво ја та длан ка. Сит ни јај ца во гнез до од 
брчки, си мис ли. По ед на дол га воз диш ка ко ја ка ко пот пол но да ја 
ис п раз ну ва, ги пи ка ап чи ња та во ус та и ги про гол ту ва со гол т ка 
сту де но ка фе. Нас ко ро сит ни те јај ца ќе се из лег нат во неј зи ни от 
зап лет кан сто мак, ос ло бо ду вај ќи два ми лос р д ни ан ге ли кои ќе ги 
ра ши рат сво и те крил ја, ќе за мав та ат низ неј зи ни те ве ни, ќе си го 
нај дат па тот низ ла ви рин тот од неј зи ни от мо зок и ќе ги за мол к нат 
без ми лос ни те де мо ни кои ѝ дла бат во сле по оч ни ца та. 
 Со пи сок ми ну ва по жар на, свет ка под пор то ка ло ви те бан де-
ри. Во неа, не мар но џва кај ќи, еден мла дич на зад но то се диш те си 
ја за коп чу ва уни фор ма та. Пре че ко ру вај ќи пре ку кни ги те нат ру па-
ни на по дот, таа вни ма тел но оди до из ле зот, го вов ле ку ва штан дот 
обе ле жан со ПО ПУСТ и ја зак лу чу ва вра та та. Стои та му не кое 
вре ме, ту зјап на та во сво и те црти ок ру же ни од О-то, ту низ нив 
кон ули ца та ко ја сјае од маг ли ви от дожд. Две те па ра лел ни ли нии 
врз неј зи но то че ло ста наа по за бе леж ли ви во из ми на та та го ди на. 
Дам ки од пор то ка ло во, цр ве но, зе ле но и би ту мен. Со бр че ње по-
ми ну ва ка ми он, го зат ре су ва из ло гот. Од ра зот на по ли ци те се лу-
ла, бо жем ќе се ур нат и ќе ја зат ру па ат со кни ги. Неј зи ни те очи 
се ста пи ца за ли ла ви сен ки. Ста ри от са ат зад пул тот от чу ка шест. 
Уш те мал ку, ќе дој де Сим кин. Пре ку ули ца та, сил но ос вет ле на та 
таб ла СЕ ПРО ДА ВА ИЛИ СЕ ИЗ НАЈ МУ ВА стои на ве ран да та од 
праз ни от ду ќан. Крај не го, не ко гаш ог не ни от знак ПЛА МЕ НО ВА-
ТА СКА РА ре чи си е прек ри ен со чад. Рес то ра нот из го ре ми на ти от 
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ме сец, поц р не ти те пок рив ни гре ди стрчат во ноќ но то не бо низ 
зи на ти те про зор ци на гор ни от кат. Дру ги те три ду ќа ни во ре дот 
на дво кат ни те те ра си се чи ни де ка по доб ро се сна о ѓа ат. Не не дос-
та су ва ат клиенти во об ло жу вал ни ца та; всуш ност, бро јот на коцка-
ри те се чи ни де ка се зго ле ми во ди рек тен со од нос со си ли на та 
на ре це си ја та. Об ло жу ва чи те пос то ја но се вр т ка ат око лу вле зот, 
го вал ка ат тро то а рот со ти ке ти и от пу шо ци. И во фур на та им оди 
доб ро, заш то на об ло жу ва чи те им про да ва ат кр ц ка ви фран цус ки 
киф ли и мал ку све жа на деж ме ѓу нат п ре ва ри те. Ми на то то ле то 
от во ри ја са лон за те то ви ра ње во зг ра да та на кра јот. Еден умет ник 
ра бо те ше на из ло гот со де но ви, сли кај ќи орел и зми ја зг рап че ни 
во жес то ка бор ба.
 Од мра кот кој се згус ну ва се по ја ву ва ли це и се ле пи ме ѓу 
бук ви те на из ло гот, шт р ба во се смеш ка. Со ња го прев р ту ва нат-
пи сот ЗАТ ВО РЕ НО кон над вор. Ед на ше па со без б рој пр с те ни 
троп ка врз стак ло то. Со ња ја пре поз на ва ста ри ца та ко ја пов ре ме-
но до а ѓа во ду ќа нот за да про да де не ко ја кни га и да пре рас ка же 
не кое оз бо ру ва ње. Ве чер ва, се пак, со гла во бол ка та ко ја ста ну ва 
по сил на, Со ња кон неа троп ка со зна кот. Же на та по ка жу ва кон 
ста ро мод на та ко лич ка за па зар со ко ја кр с то су ва низ ули ци те и 
па те ки те во со сед с т во то, тук-та му пре ба ру вај ќи, со би рај ќи сè што 
би мо же ло да има не как ва вред ност. Кни ги те кои ги но си нај чес то 
не ја ин те ре си ра ат Со ња, иа ко по не ко гаш е при јат но из не на де на 
од по ну де но то. Не, се га са ма та се убе ду ва. Ку пи не кол ку сто ти ни 
ут ри на ва, а про да де око лу че ти ри е сет. Же на та ја трга прек рив ка та 
од ко лич ка та и ја ка ни Со ња да пог лед не внат ре. Што наш ла овој 
пат? Мо же би кла сик кој одам на не се пе ча ти? Каз ну вај ќи се се бе-
си, ја от во ра вра та та. Же на та ја тур ка ко лич ка та внат ре, жа леј ќи 
се де ка не ма ло ва ка сту де на зи ма од вре ме то ко га би ла де вој че. 
Има ла шес на е сет го ди ни ко га го до би ла пр ви от ка пут. Се га но си 
два и пак не мо же да се зг рее. Смеш кај ќи се, брца во ко лич ка та и 
ги ва ди кни ги те на пул тот. Од нив се кре ва ми рис на ма ри ху а на. 
Ги наш ла во зад на та улич ка, си те во ке са за ѓуб ре. Мла ди те кои го 
оку пи раа ма а ло то ниш то не по чи ту ва ат, се жа ли ста ри ца та. Што 
со нив на та ро зо ва ко са, ис ки на ти те фар мер ки и иг ли те во но со-
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ви те – не мо жеш да раз ли ку ваш маш ко од жен с ко. Жи ве ат ка ко 
Ци га ни. Шест ме се ци ов де, шест ме се ци он де. И се ко гаш ко га се 
се лат, ос та ва ат по ла од сво и те ра бо ти. Прем но гу им е лес но, не го-
ду ва. По и на ку бе ше по ра но ко га во ма а ло во жи ве е ја чес ни фа ми-
лии. Во тоа вре ме лу ѓе то имаа по чит – за ра бо та та, за из г ле дот, за 
она што го имаа.
 Три еј ќи си ја сле по оч ни ца та, Со ња со пог лед пре ле ту ва пре-
ку по ну де но то: ро ма ни, кни ги за окул т но то, три-че ти ри ис тут кани 
тек с то ви за ма те ма ти ка. Ве ќе има не кол ку ко пии од З лос тор и каз-
на на Дос то ев с ки и ед на ко пи ја на Тол с то е во то Вос к ре се ни е. Да 
ги ку пи ли и овие на пул тот? Доб ро се со чу ва ни. Же на та се смешка 
и го по рам ну ва не рам но за коп ча ни от ка пут. Не кол ку кап ки па ѓаат 
врз длан ки те на Со ња до де ка же на та го тре се цр ве ни от ча дор. Со-
ња из би ра се дум или осум нас ло ви а дру ги те ги тур ка кон же на та. 
Неј зи но то зб р ч ка но ли це се грчи од ра зо ча ру ва ње, ги пи ка неп-
ро да де ни те кни ги во ко лич ка та. Со ња со ѕвон ја от во ра ка са та, 
ва ди не кол ку па рич ки и ги спуш та во ис п ру же на та длан ка ко ја се 
зат во ра ка ко ста пи ца за глув ци. Над вор, же на та го от во ра ча дорот, 
че ка да соп ре со об ра ќа јот, и се од в леч ку ва пре ку раз но бој на та 
улица, ка де што го ис п ра ва ка пу тот и вле гу ва во об ло жу вал ни ца та.
 Со ња го со би ра днев ни от про мет од ка са та и оди во зад на та 
со ба. Го спот ну ва стив на ти от оган и фрла во не го не кол ку пар чи-
ња црно, влаж но дрво. Фа ла му на Бо га за ас пи ри нот: бол ка та во 
гла ва та ве ќе не е тол ку сил на. Сим кин са мо што не до шол. Сед-
на та во ста ра фо тел ја со ола ба ве ни пру жи ни, ги брои па ри те за 
ки ри ја. Не дос та су ва ат не кол ку до ла ри. Тре ба ше да го слу ша ра зу-
мот и да не ѝ ја от во ри вра та та на ста ри ца та. Се га ќе тре ба да се 
из в ле ку ва со из ви ну ва ња пред Сим кин. Па ли ци га ра, се на ва лу ва 
на на зад и ги зат во ра очи те. При пр во то про бо ду ва ње низ те ло то 
се сеп ну ва и се ис п ра ва. Пак гла со ви. Да ли се од гла во бол ки те? 
Да ли неј зи на та има ги на ци ја си по иг ру ва со неа? Или фак тот де ка 
ра бо та та не оди доб ро а таа по ми ну ва по ве ќе вре ме са ма? Тоа се 
слу чи не кол ку па ти во пос лед ни те ме се ци. Од првин, ниш то по-
глас но од шуш ка ње на ст ра ни ца, ка ко не кој да пре лис ту ва кни га 
од дру га та ст ра на на по ли ци те. Да ли вле гол ку пу вач без таа да го 
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за бе ле жи? Се по ка жа де ка тоа бил са мо про вев кој се прот ну ва 
низ про це пот под влез на та вра та. По тоа, зву кот ста на ше пот кој 
до а ѓа ше од зад на та со ба, ка де што таа ги чу ва ше дра ми те, по е зи-
ја та и ре ли ги ја та. Ко га оти де да про ве ри, ше по ти те ги за ме ни смо-
ла та ко ја цв р че ше во ог ниш те то. Поч на да пуш та кла сич на му зи ка 
ко га ста ну ва ше пре тив ко. Ова ги из го ни зву ци те, но са мо прив ре-
ме но, заш то се вра ти ја по сил ни од по ра но.
 Оди во пред на та со ба – ниш то. Ко ли те шуш ли во ми ну ва ат 
пре ку мок ра та ули ца. Ја про ве ру ва вра та та, доб ро е зак лу че на. Но, 
пик нат под вра та та, ле жи го лем зла тен ко верт со неј зи но то име на 
не го, на пи ша но со уба ви ра ко пис ни си ни бук ви. Без ад ре са, без 
мар ка. Тоа ли ја сеп на ло, пи ка ње то на ко вер тот под вра та та? Го-
то ва е да го от во ри, ко га се по ја ву ва Сим кин и троп ка врз из ло гот 
со рач ка та на сво јот ча дор. При тис кај ќи го ко вер тот врз гра ди те, 
му от во ра на ста ри от кро јач, кој око лу вра тот го но си поз на ти от 
сан ти ме тар. До де ка одат кон зад на та со ба, тој го ис пи ту ва ду ќа-
нот, фр лај ќи пог ле ди од под кој з нае од ко га не пот кас т ре ни те ве ѓи. 
При нив на та прва сред ба, тој ѝ ка жа на Со ња де ка по ве ќе са ка ди-
рек т но да кон так ти ра со ста на ри те, от кол ку тоа да го пра ви пре ку 
аген ти, кои нај чес то не пра веа ниш то за да си ја за ра бо тат про ви-
зи ја та. И та ка во шест, на се кој шес ти во ме се цот, до а ѓа ше не са мо 
да ја зе ме ки ри ја та, ту ку и са ми от да оце ни ка ко му оди ра бо та та 
на ки ра џи ја та. Со ња не о дам на ја ис ко рис ти мож нос та и го про-
дол жи до го во рот за уш те три го ди ни, иа ко не пред Сим кин де тал-
но да ја ис п ра ша за тоа да ли е спо соб на да ги на ми ру ва об в р с ки те. 
Ло шо вре ме е, ре че тој. На се ка де се зат во ра ат про дав ни ци те. Ќе 
би де и по ло шо. Тој тоа го ви дел и по ра но, во овие пе де сет го ди-
ни от ка ко е до се лен од Бу га ри ја. Еко но ми ја та бе ше ка ко му зич ка 
игра: до де ка лу ѓе то тр ч каа на о ко лу, ве се ло тр гу вај ќи, има ше стол-
че за се ко го. Но ко га бан ка ри те и по ли ти ча ри те го шт рак наа пре-
ки ну ва чот и му зи ка та соп ре, лу ѓе то ос та наа не са мо без стол чи ња, 
ту ку и без пан та ло ни и без зад ни ци. И тој са ми от из го рел не кол ку 
па ти: про пад на ла не ко гаш ус пеш на та ра бо та на ки ра џи ја та, прог-
ла су ва ат бан к рот, а кут ри от соп с т ве ник ос та ну ва со праз на зг ра да 
и со до го вор кој не вре ди ни кол ку хар ти ја та на ко ја е на пи шан.
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 Се дат пред ог нот и опуш те но раз го ва ра ат за не на деј ни от по-
че ток на зи ма та. Оваа го ди на во оп ш то не ма ше есен, ве ли Сим кин 
иг рај ќи си со кра јот на сан ти ме та рот. Тоа му е оми ле но то го диш но 
вре ме. Шу ме ње то на ја во ро ви те лис ја врз би ту ме нот го пот се ту ва 
на Бу га ри ја. Ка ко де те во Со фи ја пред Вто ра та свет с ка вој на трчал 
низ прек рив ка та од то по ло ви лис ја врз кал д р ми са ни те ули ци. Од 
број ни те раз го во ри, Со ња зна е ше де ка Лав Сим кин е ро ден во Со-
фи ја, ка де тат ко му и де до му, кои се до се ли ле од Со лун, ис то та ка 
би ле кро ја чи. Не го ви те пред ци, шпан с ки Ев реи, или Се фар д с ки 
Ев реи ка ко што по чес то ги на ре ку ваа, Ин к ви зи ци ја та ги про те-
ра ла од Ка та ло ни ја. За поз на ен со нив ни те за на ет чис ки веш ти ни, 
ото ман с ки от сул тан Ба ја зит II ги по ви кал бе гал ци те да се на се-
лат низ Ото ман с ка та Им пе ри ја. Де до то Сим кин уба во ра бо тел во 
Со лун, из ра бо ту вај ќи фе со ви за Ев ре и те, мус ли ма ни те и хрис ти-
ја ни те. Во тоа вре ме, ако чо век са кал да нап ре ду ва во сво ја та ст-
ру ка, мо рал да му ја по ка же сво ја та ло јал ност на сул та нот, што 
зна че ло но се ње фес со црно пер че. Ра бо та та со из ра бот ка та на 
фе со ви те опад на ла со па дот на Ото ман с ка та Им пе ри ја. Ко га Тур-
ци те се пов лек ле од Со лун во 1912 г., де до то Сим кин го пре се лил 
се меј с т во то и се на се ли ле во Со фи ја. Си гур но имал шес то се ти ло 
за тоа што ќе слу чи три е сет го ди ни по доц на. Во 1943 г., ев реј с ко то 
на се ле ние во Со лун би ло оп ко ле но од На цис ти те и ис п ра те но во 
кон цен т ра ци о ни ло го ри. Од не ко ја при чи на, бу гар с ка та вла да, со-
јуз ник на Гер ман ци те, се за ло жи ла за сво и те ев реј с ки гра ѓа ни и ги 
спа си ла од гас ни те ко мо ри. Ко га фа шис ти те би ле по ра зе ни и ко-
му нис ти те го пре зе ле вла де е ње то со Бу га ри ја, Сим ки ни за ми на ле 
во Фран ци ја, од ка де, са мо со бов ча под ра ка та, два е сет и че ти ри 
го диш ни от Лав Сим кин до шол ту ка.
 Пру жи ни те кр ц ка ат и тој сед ну ва по дис п ра ве но. А ра бо та та? 
ја пра шу ва тој со под ла бок глас. Се про да ва ат ли кни ги те? Се дви-
жат, од го ва ра Со ња, да вај ќи му ја ки ри ја та. Тој си го ли же прстот 
и веш то ги брои бан к но ти те. Со ко вер тот во ску тот, Со ња го про у-
чу ва ра ко пи сот, но не мо же да му до де ли ли це. Ве ѓи те на Сим кин 
па ѓа ат, дол на та ус на му сјае. Има ку сок во ки ри ја та. Таа поб р зу ва 
да се из ви ни. Ќе му на до мес ти след ни от ме сец, или уш те ут ре, ако 
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са ка. Тој не за до вол но се мур ти. Еден ка лен дар с ки ден е дол го де-
лов но вре ме. Сè мо же да се слу чи во оваа не си гур на кли ма. Да ли 
би са кал не кол ку кни ги во за ме на? Сим кин ги зат во ра очи те и ја 
кре ва бра да та. Да ли ра бо та та на вис ти на ѝ оди доб ро? ја пра шу ва, 
из ви вај ќи ги кра е ви те на ве ѓи те. Со дес на та длан ка кре на та кон 
ог нот, Со ња се кол не де ка кни ги те одат, не тол ку доб ро кол ку што 
би са ка ла, но до вол но за жи ве ач ка. Сим кин ки ма и ја пот се ту ва на 
сво и те за гу би од смет ко во ди те лот. Со ња му ве ли де ка про ме тот ѝ 
се на ма лил по ра ди дру ги те кни жар ни ци кои се от во ри ле во око-
ли на та. Ова не ма дол го да трае, го уве ру ва. Тоа се са мо мат ни биз-
ни си. Тој ки ма, не у ве рен. Ка ко те бе ти оди ра бо та та? про дол жу ва 
таа. Тој ис так ну ва де ка за ра бо ту ва од ре це си ја та. Лу ѓе то не мо жат 
да ку пат но ви алиш та па ги преп ра ва ат и поп ра ва ат оние кои ги 
има ат. Не са мо тоа, мла ди те кои се га се до се лу ва ат мно гу са ка ат 
но се на об ле ка, ко ја, се раз би ра, тре ба да се поп ра ви и прис по со би. 
Ра бо ти те ни се слич ни, ве ли Со ња. Ти го об ле ку ваш те ло то а јас ја 
об ле ку вам ду ша та со идеи. Тој за миг раз мис лу ва око лу тоа, по тоа 
ја ва ди кни га та со смет ки, неш то за пи шу ва, ја ки не ст ра ни ца та и 
ѝ ја по да ва. Ку со кот? Мо же да по че ка до след ни от ме сец, ве ли тој, 
ста ну вај ќи. На вра та та ѝ по са ку ва доб ра ноќ, со на деж за по доб-
ро ид ни от ме сец. Таа шт рак ну ва со бра ва та, ја про ве ру ва не кол ку 
па ти, ги гас не свет ла та пред ду ќа нот и поб р зу ва кон зад на та со ба.
 От во рај ќи го ко вер тот со нож за хар ти ја, Со ња брои де вет на 
ра ка на пи ша ни ст ра ни ци. На пр ва та, со го ле ми бук ви ис пи ша ни 
со ра ка веш та во ко рис те ње то на лив-пе ро, пи шу ва ПР ВИ ОТ ДИ-
ЈА ЛОГ. Таа брзо врти на пос лед на та ст ра ни ца – го не ма име то 
на ав то рот, ни ту бе леш ка со об јас ну ва ње. Збу не та, сед ну ва и го 
спот ну ва ог нот. Ст ра ни ци те се со тек с ту ра и без ли нии, но ра-
ко пи сот е сов р ше но хо ри зон та лен; збо ро ви те неж но се на ва ле ни 
на нап ред, а рас то ја ни е то ме ѓу нив е уед на че но. Од по да ле ку, ра ко-
пи сот би мо жел да де лу ва ка ко да е сра бо тен на ком п ју тер – пе чат 
со ита ли зи ран фонт. Ис пи ту вај ќи ја пр ва та ст ра ни ца под свет ло то 
на го ла та све тил ка над гла ва та, мо же да ја ви ди тек с ту ра та на мас-
ти ло то во се ко ја бук ва, дви же ње то на пе ро то, бла го то тре пе ре ње 
(јас но ка ко от пе ча ток од прст) во длан ка та на ано ним ни от ав тор. 
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Одед наш, на Со ња ѝ па ѓа на па мет де ка пи шу ва ње то е тол ку вни-
ма тел но што ав то рот ни ка ко не би мо жел да нап ра ви по ве ќе од 
ед на ко пи ја. Но, зош то го пра тил ори ги на лот? И тоа та ка што лес-
но мо жел не пов рат но да се за гу би? Се ри о зен пи са тел би ко рис-
тел ком п ју тер и би пра тил от пе ча тен текст, или ба рем фо то ко пи ја. 
Да ли ав то рот по греш ка го пра тил ори ги на лот на мес то ко пи ја та? 
Да ли тој или таа ќе ја сфа ти греш ка та и ќе дој де во ду ќа нот след-
но то ут ро? Дос та прет пос тав ки. Па ли ци га ра, дла бо ко пов ле ку ва, 
и го ду ва ча дот нас т ра на. Од го во рот на мис те ри ја та мо же би ле жи 
во са мо то де ло. И одед наш го чув с т ву ва поз на то то тре пе ре ње од 
воз бу да при соз на ни е то де ка влез на та вра та е зак лу че на и де ка таа 
е прек рас но са ма, без об в р с ка, ко неч но сло бод на да ужи ва во ст-
рас но то ужи ва ње на чи та ње то, пот пол но да му го пре да де те ло то 
на тек с тот кој по чи ва во неј зи ни от скут.

Би деј ќи рас по ре дот ти до пуш та ше са мо два на е сет де но ви во овој 
ра ши рен град, се ре ши да го ми неш пр ви от во слав ни от Му зеј на чо-
ве ко ва та мис ла. Не, тоа не е биб ли о те ка, ту ку ог ром на мре жа од 
анек си во кои се смес те ни сли ки, ста туи и без б рој ни стак ле ни сан-
да ци со ра ко пи си, први из да ни ја, лич ни пред ме ти на ве ли ки те мис ли-
те ли. По осум ча са ски та ње низ Каф ки јан с ки те ход ни ци и ка чу ва ње 
и сим ну ва ње по Еше ро ли ки те1 ска ли, пов тор но скршна пог реш но и 
се нај де во со ба пол на бис ти и ста туи на Ев реј с ки мис ли те ли. Ис цр-
пен, за ме лу шен од глад и жеш ти на, сед на на ед на др ве на клу па сп ро-
ти ре шет ка ви от про зо рец. Има ше ви де но до вол но за еден ден, и се га 
един с т ве на та мис ла ти бе ше да се од мо риш пред дол ги от пат над-
вор од му зе јот и на зад кон пан си о нот. От ка ко ја ис пи пос лед на та 
гол т ка ми не рал на во да, го пик на плас тич но то ши ше во ра не цот и 
се ос в р на низ со ба та. Чу вар ка та во си на уни фор ма се де ше на стол-
че во нај да леч ни от агол. Има ше око лу три е сет го ди ни, но неј зи на та 
крев ка град ба î да ва ше де вој чин с ки из г лед кој се чи не ше не со од ве тен 
за неј зи на та од го вор на уло га. Бле ди ло то на неј зи но то ли це бе ше 
во кон т раст со ку са та црна ко са и ре чи си хо ри зон тал на та ли ни ја 
на неј зи ни те црни веѓи. Се чи не ше де ка очи те î се пос то ја но под за-
ми жа ни, а тен ки те усни î беа цврсто зат во ре ни. Би деј ќи ти бе ше 

1. М. Ц. Ешер (1898-1972), холандски графичар. (заб. прев.)
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един с т ве на та лич ност во со ба та, таа те ис пи та со ос тар пог лед 
и ги свед на очи те кон от во ре на та кни га ко ја î по чи ва ше во ску тот. 
Бран мли та вост се кре на од тво и те рас т ре пер ни ста па ла и ти се 
ра ши ри низ те ло то. Над вор, со свои те црни крил ја, воз бу де ни те лас-
то ви ци го се чеа за тем не то то, ка ко ин ди го си но не бо. Сон че ви на та 
го по пуш та ше сти со кот врз ку по ли те и кам ба на ри и те, се лиз га ше 
од ќе ра мид ни те пок ри ви и мал те ри са ни те ѕи до ви, ос ло бо ду вај ќи ги 
зат во ре ни те про зор с ки ка па ци.
 Ед на брон зе на бис та на Карл Маркс, ка ко онаа над не го ви от 
гроб на Хај гејт, сто е ше на пи е дес тал ле во од клу па та; дес но, во при-
род на го ле ми на, реп ли ка на Мој сеј на Ми ке лан џе ло. Со рог лес та та 
гла ва св р те на на ст ра на, Мој сеј на лу те но зја па ше низ про зо ре цот. 
Маркс гле да ше пра во нап ред, со строг из раз.
 Со чув с т во де ка се ос ло бо ду ваш од те ло то, ти се ис тег на на 
клу па та, мес теј ќи го ра не цот ка ко зг лав је. Чу вар ка та бе ше премногу 
за не се на во сво ја та кни га за да се гри жи око лу тво ја та неп рис тој-
ност. Ќе од мо риш не кол ку ми ну ти, до вол но за да ти по ми не ле тар-
ги ја та, по тоа ќе одиш. Над вор, лас то ви ци те цр цо реа...
 – Поч нав да мис лам де ка овој миг ни ко гаш не ма да дој де, ве ли 
Маркс.
 Ја мрда сво ја та меч ко ли ка гла ва ле во-дес но, бо жем ту куш то 
му ја тр г на ле брон зе на та краг на од вра тот. Мој сеј по ле ка се врти 
од про зо ре цот.
 – Гос под ко неч но се пог ри жи за тоа, од го ва ра Мој сеј со ис так на-
то шуш ка ње.
 – Прем но гу се пот пи раш на Гос под, при ја те ле.
 – Се кој ден сè по ве ќе.
 – Све тот е сме нет от ка ко ги по ве де Ев ре и те над вор од 
Египет.
 – Чо ве кот е сè уш те чо век, Карл, а Гос под е...
 – Сè уш те гла вен.
 – Јас би ре кол: Јас сум она што сум.
 – Гос под не е од го во рен за овој раз го вор, Мој сеј. Ако не ко му тре ба 
да заб ла го да ри ме, тоа е овој млад ту рист, чи ја ома е ност ни го овоз-
мо жи овој миг.
 – Ти сè на ма лу ваш до нај нис ки от оз на чи тел – чо ве кот.
 – Ние сме со нот на ту рис тот.
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 – Глу пос ти!
 – Би ди по ти вок, те мо лам. Ако ту рис тов се раз бу ди, тоа ќе би-
де крај на раз го во ров, и мо же би уш те сто го ди ни ќе тре ба да че ка ме 
на со од ве тен пос ред ник.
 Мој сеј раз мис лу ва и се мршти, при тис кај ќи ги пло чи те поб лис-
ку кон се бе со го ла та дес на ра ка, до де ка со сил ни от де сен по ка за лец 
си ја вртка бра да та. Маркс со ос в р ну ва на о ко лу, раз г ле ду вај ќи ги мо-
за ич ни те плоч ки на по дот. 
 – Кој е ту рис тов? – пра шу ва Мој сеј.
 – Има ав с т ра лис ко зна ме на ра не цот.
 – Ав с т ра ли ја, раз мис лу ва Мој сеј. Ве лат де ка ди ви на та та му е 
по су ро ва и од пус ти ни те низ кои ми нав ме при Пре ми нот.
 – Таа ди ви на би ја ста ви ла на ис пит и тво ја та вер ба.
 Ки ко теј ќи се, Маркс ја врти гла ва та кон про зо ре цот кој гле да 
кон глав ни от град, кон ули ци те кои се пол ни тр го ви ја и сообраќај. 
 – Ја на ре ку ва ат Среќ на зем ја, ве ли Мој сеј.
 – На ва ли ја исе ле ни ци и бе гал ци.
 – Се чи ни де ка пус ти ни те и Ве те ни те зем ји одат за ед но.
 – Мо же и та ка да се сфа ти, ки ма Маркс.
 – Во ис ку ше ние сум да го раз бу дам на ши ов при ја тел и да го пра-
шам за Ав с т ра ли ја.
 – Ќе ста неш пар че мер мер, ако тоа го сто риш.
 – Са кам да ја ис пи там тво ја та те о ри ја.
 Св р ту вај ќи се од про зо ре цот, Маркс пов тор но се сос ре до то чу-
ва на Мој сеј.
 – Ај де прво да го зав р ши ме на ши от раз го вор.
 Со орел с ки те очи Мој сеј гле да низ про зо ре цот, пре ку пок ри ви те, 
во ави о нот кој се дви жи пре ку пус то то не бо и до не су ва уш те ту рис-
ти во глав ни от град. Маркс го наб љу ду ва за миг, не го ви те црни ка ко 
на лил јак очи се де лум но ск ри е ни зад бу ша ви те, над вис на ти ве ѓи.
 – Се ко гаш гле даш во да ле чи на та, при ја те ле. Што ви ѓа ваш та-
му?
 – Доб ро, Карл, ај де да збо ру ва ме.
 Ги ста ва пло чи те во ску тот и си го мес ти ле во то ста па ло зад 
дес но то, за зе мај ќи по у доб на по лож ба.
 – Та ка е по доб ро, се рас по ло жу ва Маркс. Зја пам во те бе по след-
ни ве сто го ди ни, а тво е то ле во ста па ло ме пот се ту ва ше на поза на 
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тркач на старт на сто мет ри.
 – Ста ра на ви ка.
 – А што се од не су ва до пло чи те, си ја на ма чив гла ва та за да 
сфа там да ли се од пр ви от или од вто ри от дел. Го про у чу вав тво јот 
из раз, тво и те гес то ви, на бо ри те на тво ја та об ле ка – сè по пус то.
 – Од тре ти от дел.
 – Не се спом ну ва трет дел во Из ле зот.
 – Го зд ро бив пр ви от дел од бес и ра зо ча ру ва ње ко га го видов 
Злат но то те ле. Вто ри от дел, ис то ве тен со пр ви от во се кој 
поглед, не е ви ден от ка ко го ста ви ја во Ков че гот на За ве тот. Овој, 
третиот дел, ис то та ка ис то ве тен со пр ви от, бе ше ис к ле сан од 
Ми ке ланџело.
 – Се пра шу вам што точ но Ми ке лан џе ло са кал да ис ка же ко га те 
опи шал во тој двоз на чен мо мент.
 – Не мо жам да збо ру вам во име то на скул п то рот.
 – Да ли са кал да те при ка же от ка ко пр ви от пат со пло чи те си 
сле гол од пла ни на та, или вто ри от?
 – Да не гу би ме вре ме на ја ло ви пра ша ња, Карл.
 – Во пра во си, Мој сеј. Ај де да ги раз г ле да ме на ши те слич нос ти.
 – За рем не би тре ба ло да поч не ме со на ши те раз лич нос ти?
 – На нив ќе се ос в р не ме по доц на.
 – Доб ро. Двај ца та сме Ев реи.
 – Двај ца та сме ски та ле.
 – Двај ца та нè пот тик на ла ви зи ја.
 – Ни е ден од нас не стап нал во Ве те на та зем ја.
 – Да, Карл, мо же би во тоа сме нај м но гу слич ни. Гос под ме на со чи 
кон врвот на пла ни на та Не бо, ми ја по ка жа Ве те на та зем ја, и ре че 
де ка ни ко гаш не ма да стап нам та му.
 – А јас, Мој сеј, ни ко гаш не стап нав во ко му нис тич ка држава.
 Обај ца та на мо мент раз мис лу ва ат за иро ни ја та на сво и те си-
ту а ции.
 – Јас мо е то ра зо ча ру ва ње го при фа тив, ве ли Маркс. Ста ну ва ше 
збор за иг ра на слу ча јот или на суд би на та. Но ти, Мој сеј, за рем не се 
чув с т ву ваш из ма мен од тво јот Гос под?
 – Мо ја та ра бо та бе ше зав р ше на, Карл. Не бев пот ре бен во Ве-
те на та зем ја. мо ја та уло га бе ше уло га на во дич, не ос но вач на зем ји 
и гра до ви.
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 – Јас ни ко гаш не мо жев да се ис ка жам во од нос на тво јот Гос под. 
Тој бе ше прем но гу неп ред вид лив, прем но гу раз д раз лив, прем но гу не-
заг ри жен за сос тој ба та на чо ве кот. Еве, зе ми ја за при мер случ ка та 
пред анот, вед наш от ка ко Гос под те из б ра те бе да ги из ве деш Ев ре-
и те од Еги пет. Спо ред те бе, Гос под са кал да те убие. Зош то Тој та ка 
се сврте про тив те бе, Мој сеј?
 – Мис лиш на случ ка та со же на ми и си нот?
 – Си ја за бо ра вил?
 – Тоа се слу чи мно гу одам на, Карл. Мо е то се ќа ва ње е мно гу за-
маг ле но за од ре де ни ра бо ти.
 – За пи ша но е во тво ја та кни га за Из ле зот, гла ва чет в р та, стих 
два е сет и чет в р ти.
 – Не сум ги от во рил тие мои кни ги со ве ко ви.
 – Го имам про чи та но тој вџа шу вач ки па сус тол ку мно гу па ти 
што го знам на па мет. „Ко га па тем Мој сеј зас та на да пре но ќе ва, Гос-
под се наф р ли на не го да го убие. Но Сеп фо ра зе де ос т ро ка мен че, го 
об ре за сво јот син и со ко жич ка та ги доп ре Мој се е ви те но зе: ‘На вис-
ти на ти си ми крвав маж’, ре че.“ 
 – Да, да, се га се се ќа вам на тоа, а осо бе но на сра мот на ли це то 
на же на ми.
 – Да ли Гос под на вис ти на са ка ше да те убие, или се то тоа е сим-
бо ли ка?
 Мој сеј дво у ми за миг. Ши ро ко то че ло му е из б раз де но со дла бо ки 
ли нии.
 – Па, прет пос та ву вам де ка Гос под мо ра да ми бил лут. Зна еш, 
јас сè уш те бев нов во мо ја та ми си ја, сè уш те не си гу рен за Госпо до-
ви те оче ку ва ња. Во ис то вре ме, пред ско ро вре ме бев ста нал соп руг 
и тат ко. Се меј ни от жи вот и ми си о нер с ка та пос ве те ност баш и не 
одат за ед но. Мис лам де ка Гос под ми бе ше лут би деј ќи доз во лив мо е-
то се меј с т во да се вме ша во бо жес т ве на та цел. Во се кој слу чај, за ка-
ни те прес та наа от ка ко ги ис п ра тив же на ми и си нот кај тат ко î.
 – Да, воз див ну ва Маркс. Се меј с т во то мо же да прет с та ву ва то-
вар за ви зи о нер с ки от ум. Мо жев да ги нап ра вам сво и те идеи мно гу 
по поз на ти, но об в р с ки те кон се меј с т во то ме со пи раа. Не са кам да 
ка жам де ка не ги са кав Џе ни и де ца та. Не, не бе ше нив на ви на што 
мо раа да ме де лат со мо ја та ра бо та. Зад ши ја та не ми зби ва ше лут 
Гос под, па ни ко гаш не ги пра тив на зад во Гер ма ни ја. Па ту ваа со ме не 


