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Б         

 Пос тои тој рас каз за кој со де но ви ве ќе раз мис лу вам. 
Всуш ност, раз мис лу вам за не го ве ќе два е се ти на го ди ни, 
но ду ри пред не кое вре ме за бе ле жав де ка ста ну ва збор 
за рас каз. Се ви ка Мо ре зад об ла ко де рот, а проб ле мот со 
не го е што мо же да се со бе ре во са мо ед на ре че ни ца:
 Го ди на та осум де сет и шес та мо и те ро ди те ли се раз ве-
ду ваа и јас тоа ле то го по ми нав кај ба ба ми во по го ле ми от 
град, а мо ре то мо жев да го ви дам са мо од врвот на об ла-
ко де рот.

 Всуш ност, тол ку ме оп сед на што ре шив што поб р зо да 
ја по се там ба ба ми ко ја уш те жи вее на де вет ти от кат од тој 
ист об ла ко дер. Ба ба се га ве ќе е мно гу ста ра, но и по на та му 
се кој д нев но оди на фри зер за трај на и со те та Ми ци ка пра-
ват тор ти кои ги ук ра су ва ат со ша ре ни трош ки и цве ќе од 
мар ци пан, па ги про да ва ат за ро ден де ни и дру ги при го ди. 
 – Да ка же ше де ка до а ѓаш, ќе ти нап ра вев за јак со њоки 
– се раз в р т ка низ куј на та. – Ма, ќе ос та неш да си по ручаш?! 
А мор, з’ш по ра но не се ја ви, еј!

 Го ди на та осум де сет и шес та мо и те ро ди те ли се раз ве-
ду ваа и јас тоа ле то го по ми нав кај ба ба ми во по го ле ми от 
град, а мо ре то мо жев да го ви дам са мо од врвот на об ла-
ко де рот.
 Го ми ну вав ме ле то то, ба ба и јас, во оде ња на па зар и на 
фри зер, ка де што има ше мно гу же ни кои се деа под ха у би. 
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иќ Ба ба чес то ми го гот ве ше оми ле но то ја де ње: за јак во црн 

сос со њо ки. А поп лад не оде ше кај те та Ми ци ка да пра ват 
ро ден ден с ки тор ти кои ги по си пу ваа со ша ре ни трош ки...

 – Ти ме м’ ме ше дек’ чи таш лек ти ра, а бе га ше го ре на 
бал ко нот од об ла ко де рот да си иг раш со оној тво јон ѓа ол 
За не Дон ков.

 За не Дон ков учи за поп ра вен во ма ла та гар со ни е ра во 
ко ја со тат ко му жи ве ат на врвот од об ла ко де рот. Пу ши. 
Тој е сед мак, а мо же ќе за пи ше и ос мо, сè за ви си. Јас не се 
дру жам со так ви кои пу шат и одат на поп ра вен.

 ... Ед но поп лад не, се ре шив со лиф тот да се ка чам на че-
ти ри на е сет ти от кат, па по тоа по оние шест тес ни скалички, 
и што по тив ко да ја от во рам цр ве на та ме тал на вра та... Од 
те ра са та мо ра да се гле да мо ре то. Се прот ну вам низ алиш-
та, шу ма од чо ра пи, по ли ња чар ша фи. На кра јот на мо јот 
пат – на ог ра да та се ди мом че. Ги кла ти но зе те на по че то-
кот на ам би сот и во не бо то ду ва крук чи ња ту тун с ки чад. 
Грбот му е ба кар но-ка фен и гол, на се бе има са мо ха вај с ки 
бер му ди, ста па ла та бо си, па ле цот крвав, зд ро бен. Опас но 
ле ви ти рај ќи на таа ог ра да под ко ја ав то мо би ли те на ули-
ца та из г ле даа ка ко Бу ра го ви аут ца, За не Дон ков во знак на 
за поз на ва ње ја кре ва сво ја та но га и под но сот ми го ста ва 
рас цу те ни от па лец:
 – Без флас тер.
 – Аха – ким ну вам со гла ва та не баш  о ду ше ве на.
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 За не има ко са жол та и кад ра ва. Знае мно гу неш та кои 
мом че на не го ви го ди ни не би сме е ло да ги знае. Се кој ден 
ко га ба ба ќе оти де кај те та Ми ци ка, јас ја ос та вам сво ја та 
лек ти ра и брзам, брзам на че ти ри на е сет ти от кат. Та му е 
Со ер, Кв р жи ца1. Јас сум по не ко гаш Пи пи, но глав но Али са 
во Зем ја та на чу да та. Тој ме ви ка мр сул ка, ме не не ми пре-
чи. Ко га не ма ме по па мет на ра бо та, оди ме по ог ра да та над 
гра дот. До лу, ка ко на сли ков ни ца, зад зг ра ди те, пар ко ви те, 
плош та ди те и ули ци те, се гле да пла жа та и прис та ниш те то 
во да ле чи на та и не кое ма ло мо ре, мно гу мод ро, со чу но ви 
од хар ти ја...

 Ба ба го пос ти ла чар ша фот, ѝ по ма гам да ја на мес ти 
ма са та за ру чек. Сè уш те е ис п ра ве на и ви та. Ре дов но ја 
бо јо су ва ко са та. Ко га ќе се нас мев не, а се смее ка ко и јас, 
ши ро ко, ѝ се гле да ат злат ни те пет ка и се дум ка, го ре ле во. 
Ме пра шу ва да ли да ги сме ни тие за би со пор це лан с ки, 
так ва то гаш би ла мо да та, злат ни за би. Ѝ ве лам де ка ва ка 
е мно гу уба ва, де ка за би те ѝ се баш прек рас ни и де ка де-
неш ни те поп ѕвез ди ста ва ат ди ја ман ти во за би те, а тоа ти 
е сè слич но. За до вол на е, до да ва де ка си те ос та на ти за би, 
ос вен тие два, се неј зи ни. Се чи ни мно гу гор да на тој факт. 
Со сот ми ри са од са дот, но прво мо рам да ја изе дам су па та.

 Нај сил ни за би на све тот има ше За не Дон ков. Тоа мом че 
со за би от во ра ше ши ши ња, мо же ше да прег ри зе што би-
ло. Тв р де ше де ка ед наш му ја од г ри зал гла ва та на гулабот 

1. Перо Квржица, лик од делото „Бандата на Перо Квржица“ од Мате 
Ловрак. (заб. прев.)
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иќ кој пос то ја но до а ѓал да се ре врз алиш та та. Бе ше ст ра шен 

тој Дон ков За не.
 Ед но мр зе ли во, пе кол но жеш ко поп лад не, ле жев ме 
под сп ру же ни те чар ша фи и жен с ки га ќи кои ви сеа од су-
шар ни ца та.
 – Ед нуш од ов де здип лив жен с ки гаш чи, ама та те ме 
оп ра од ќо тек, и се га по-тро ги зе ма дур’ не мат ни кој и од-
ма ги враш ча на зат.
 – Што ќе ти се те бе жен с ки га ќич ки?
 – Е, мр сул ке, мр сул ке. Ха ха ха, а шо ќе ми се? Па мојш 
сеш чо, мојш да ги ми ри саш...
 – Бља а ак.
 – Ама то е п’у бо ко се вал ка ни.
 – Од в ра тен си и лаж лив лаж го!
 – Мис лиш. А ќе ти до ка жа де ка не су’. Еј, шо се збрлај, 
не мој уш че да ми пла чиш. Хе хе, шо мр сул ка си ти. Си гур но 
ни ко гаш не си ви де ла гол чо ек.
 – Не е баш вис ти на, се кое са бај ле ѝ го гле дам на ба ба 
ми га зот ко га ја соб ле ку ва спал на та!
 – Да, на ба ба ти г’зот. Тс, па то ич не се ва жит, ја со те бе 
ќе зб р ла ва.
 Се на лак ту ва и важ но зат ре су ва со сво ја та уба ва глава, 
па по тоа го ва ди пос лед ни от ту тун од ку ти ја та. Јас ги по-
вле ку вам пр ви те два ди ма. Ги стис кам сол зи те во очи те и 
каш ла ње то во гр ло то:
 – Дос та ми е, не ми се пу ши де нес ка – ед вај ис пуш там.
 Тој го ду ва ча дот низ нос и рас ка жу ва:
 – Ја бев уш че по а џа ми ја од те бе ко им ги ви дов г’ зој те 
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на си те мо мич ки на шко ла. Ќе вле зев во жен с ки от кло зет, 
ќе се ка чев на шол ја та и ѕир кав пре ку ѕит че то во то до не го. 
Дур’ еден ден учи тел ка та од ака вец не ја ст ре си про лив и 
вле та во школ с ки от кло зет. Мо ре смрдла, из ле тав ко гром 
и ту ка ме ви до ја дек’ из лег вам од жен с ки от кло зет, не кој 
од гус ки те се по жа ли ле дек’ ме ви де ле дек’ ги гле да дур’ се 
мо чет и до бив укор од нас тав нич ки от со вет. Ама, то се га ми 
се ст вар но де тин с ки ра бо ќе... Е зн’јш ти Ва не са од сед мо?
 Ја зна ев Ва не са, таа го ди на ва ќе би де прва сред но, жи-
вее кар ши те та Ми ци ка.
 – Е, та ми да де да е, она, де... по е ба. Дур’ три п’ти.
 Ме пог лед ну ва в очи и го фр к ну ва уга се ни от опу шок до 
ра бот на те ра са та. Чув с т ву вав де ка ли це то ми го ри.
 – Са каш да вѝш ка ко?! Еве ва ка!
 Се прев р ту ва пре ку ме не, па се ст р ка лу ва ме ка ко две 
кут ри ња, а по тоа ме при тис ка под се бе и ми втис ну ва це-
лув ка на ус ни те. Ммммм... не мо жам да го мрднам ли це-
то, ни ту да ги ис ко пам ра це те од под не го ви те... сè што мо-
жам е... па да – да го гриз нам за нос! И та ка да го држам.
 – Аа а а аа. Пуш тај! Са мо се сме ев, еј мр сул ке. Па ти си 
бо ја ба ла при ја тел ка. Не ба уш ед нуш ка, жи би бај ка.
 Во се кун да бев не кол ку ка то ви по до лу. Цр ве на пи пер-
ка, ама и не баш тол ку лу та.

 Ми кла ва ве ќе вто ра пај н ца тес те ни ни, жол ти от пар ме-
зан го си па врз цр ве ни от сос.
 Во ста ри от двог лав ка се то фон се ко гаш се врти ис та та 
ка се та: А-ст ра на – Те ре за Ке со ви ја, Б-ст ра на – врз Оли вер 
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ре но, ка ко што во ди те лот акус тич ки до ку мен ти ра но ве ли: 
пр ва та са бо та во ав густ го ди на та осум де сет и шес та. Мо-
и те ро ди те ли се раз ве ду ваа и јас тоа ле то го по ми нав кај 
ба ба ми во по го ле ми от град, а мо ре то мо жев да го ви дам 
са мо од врвот на об ла ко де рот.
 Мис лам на тој свој рас каз-ре че ни ца. Сè што би мо же ла 
по на та му да до да дам ми се чи ни од виш но. Си от драм ски 
на бој, ат мос фе ра та, зап ле тот, кли мак сот и рас п ле тот на 
тоа ле то ги со би ра во ед на ре че ни ца. Јас мо жам по на та му 
да рас ка жу вам, да го ба рам за гу бе но то вре ме, на три е сет 
и две ст ра ни ци да ла мен ти рам др жеј ќи ја ква ка та на влез-
на та вра та од ба би ни от стан; би мо же ла да рас ка жу вам и 
да ла жам знам, но, да би де ме ис к ре ни – ту ка зав р шу ва 
рас ка зот. Уш те на по че то кот. Ако са кам да на пи шам рас каз 
за тоа ле то, нај важ но то во мо е то дет с т во, пос ле кое ве ќе 
ниш то не бе ше ис то, да ли ќе мо рам од но во да ја из мис лам?

 – Ма, не би те ос та ва ла ја те бе са ма... ама ко се бе ше 
за ца па ла во Ми ци ки ни от Ро би, па од страм не са ка ше со 
ме не да ојш ке неј зе. Ил’ си мис лиш дек’ ја не зна’?! Она ка 
сме шен, плав, пуц вал, а див ја кот стал но та ков, стал но каз-
нет, стал но на поп ра вен, кут ри те ро ди те ли. Бе гај, бе гај, и 
по ар но шо со не го не се иг ра ше! 
 – Ај де, ба бо, не бев зат рес ка на во тој Ро би, ед вај го 
пам там. Зна еш де ка бев вљу бе на во За не Дон ков.
 – Ху ху ху, ма шо уш че ќе чу јам! Ќе ре мо ја, бо жем ја не 
знам де ка ти За не Дон ков го из мис ли, од ка де са мо го из-
влеч ка... од лек ти ра? Ни де нес не сфа ќам шо кој ѓа ол ба ра-
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ше го ре на об ла ко де рот. Ос вен су ша ри, го ре ниш то не ма. 
Знам де ка ти бе ше до сад но со ста ра та ба ба и се то тоа шо 
бе ше со мај ка ти и тат ко ти, си гур но те по го ди, а нор мал но. 
Би ло па ми на ло! Фа ла бо гу, не ли?! Е. Ту ку, се се ќа ваш ли 
на онаа ма ла Ва не са, кар ши Ми ци ка. Е неј зе Ро би ја оже-
ни, се сп лет ка ле уш те во ос нов на чко ли ја, ама ќе да се га се 
раз ве ду ва ат...
 – Гре шиш, ба бо, пос тои За не.

 Му на пи шав пис мо во кое сè му оп рос ту вам и, јас и тој, 
пак мо же ме да би де ме ста ри при ја те ли, ама ни ко гаш ве ќе 
не смее да ми ја бак ну ва ус та та, ба рем до де ка не на пол-
нам два на е сет или са ма та не му ка жам. 
 Се прик ра дов во про зо ре цот на гар со ни е ра та, от во ре-
ни те стак ла со тре сок се зат во раа и от во раа на поп лад нев-
ни от ма ес т рал. По мис лу вам де ка мо же би не е ту ка, де ка 
де нес ка не ме че ка, де ка се на лу тил што она ка го гриз нав 
за но сот. А по тоа слу шам неш то... ва ка бе ше:
 – A-a-a-aaa. A-a-a-aaa. A-a-a-aaa…
 Ва не са ле же ше на ка у чот со се ма не под виж на, гле даше 
во пла фо нот и го ис пуш та ше тој рам но ме рен звук. Врз неј-
зе ле же ше За не, црвен во фа ца та, баш грд, ха вај ки те му 
беа спуш те ни до глуж до ви те, а маз ни от гол газ заб р за но 
му се мр да ше го ре-до лу, го ре-до лу.

 Ни ко гаш по ве ќе не се ка чив на те ра са та.
 За дут ре ден та дој де ма ма и ме од не се во на ше то гратче 
без об ла ко де ри ка де што, ко га се мир ни ве че ри те, мо же 
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ку. Сè бе ше ис то, са мо што та ти ни те влеч ки по ве ќе не че-
каа на не го во прет соб је то. По ве ќе не го че ка ше ни мо ја та 
мај ка. Са мо јас, се кој втор пе ток поп лад не.
 Чес то одев кај ба ба ми, но ни ко гаш пов тор но не го 
срет нав За не Дон ков. Во сед мо од де ле ние се вљу бив во 
еден дол го кос ме та лец кој ме на у чи ка ко се бак ну ва филм-
с ки, со ја зик. Се тру дев да го за са кам и ме та лот, но не ми 
оде ше, во оп ш то.

 На из ле зот ги бак ну вам ба би ни те об ра зи, а во лиф тот 
на мес то при зем је го стис кам коп че то со број че ти ринаесет.
 Шест ска лич ки, ме тал на цр ве на вра та, баш ка ко и пред 
два е сет го ди ни и су шал на со алиш та пол ни ве тар. Ед ри ба-
би ни от об ла ко дер, не ко гаш нај ви сок во гра дот, мо же би се 
доб ли жил не кој ме тар поб ли зу до мо ре то.
 Всуш ност, на врвот на об ла ко де рот ја не ма онаа ма ла 
на дог ра де на гар со ни е ра, ја не ма по ве ќе или ни ко гаш и ја 
не ма ло, се га е со се ма се ед но.
 Том и Кв р жи ца и За не Дон ков има ат за се ко гаш три на е-
сет. Ка ко За не би мо жел да би де Ро би на те та Ми ци ка, да 
има три е сет и три!?
 Што би ло на вис ти на, што ли сум из мис ли ла, не знам 
да раз д во јам. Мис лам де ка ни то гаш не зна ев. Ка ко вис-
ти ни то ќе го рас ка жам мо јот рас каз, ток му она ка ка ко што 
бе ше, ако пов тор но не го из мис лам.

 И приз на вам, и ба ба ми ве ќе одам на ја не ма го ре на 
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де вет ти от кат, ум ре пред не кол ку го ди ни, ка ко и те та Ми-
ци ка со ко ја не ко гаш пра веа тор ти ук ра се ни со цве ќе од 
мар ци пан и по си па ни со ша ре ни трош ки.
 Но при лич но си гур но знам де ка би мо же ло да се ре че 
де ка баш сè би би ло баш ва ка ка ко што на пи шав.

(струшкиот дијалект во расказот го уреди Сашо Димоски)
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 – Тоа ти се нај доб ри го ди ни, два на е сет, три на е сет – 
тврди Фран ци – со два е сет си ве ќе стар.
 Се дат на пар ки ра лиш те то зад ос нов но то шко ло, Ма-
рии ца, Та ња и тој. По че ток е на лет ни те праз ни ци. Кал та се 
прет во ри ла во жеш ка пра ши на, во ко ја Фран ци ги за ко пал 
та ба ни те. Ус пеа не за бе ле жа но да ја пик не гла ва та во Та њи-
ни от скут, таа мал ку се сеп на, но не го от тур на. Сре ќен е.
 Блес ка во то сон це го го ри по че ло то и об ра зи те, збору ва 
ли збо ру ва, а де вој чи ња та слу ша ат. Кол ку е са мо среќен!
 Сес т ри те неш то уп лес ка ле до ма, па за каз на не сме ат 
по да ле ку од зг ра да та. Пар че то не бо по ме ѓу об ла ко де рите 
го пре ле ту ва ат га ле би и тоа е сè, ос вен нив ни те кри ци не-
ма ни звук. А си те дру ги се ве ќе на пла жа. Се фр ла ат од 
го ле ми от мост во плит ко то, фр ла ат мор с ки крас та ви ци по 
же ни те кои врес ка ат. Се кое ле то ис то, си ше по ти Фран ци 
во се бе де ка ниш то не про пуш та. Доб ро му е ту ка кај што е.
 На плад нев но то сон це свет ка ат ка ро се ри и те на ав то-
мо би ли те, ме тал на та маз на ко жа на сил ни те грла.
 Ма ри и ца ли же сла до лед на стап че, чо ко ла до то се то пи 
и се впи ва во пра ши на та. И ниш то не се мрда ос вен цр ве-
ни те мрав ки под ѕит че то на кое се дат тие трој ца та. Фран ци 
го слу ша сво е то срце во сле по оч ни ца та ко ја го при тис ка 
Та њи но то ка фе а во ко ле но. Та ња го гле да Фран ци.
 
 – Има ше неш то за тоа и во но ви ни, ама не мно гу. Тој тип 
од три на е сет го ди ни, Џо ни, ук рал ја гу ар. Зна еш, ја гу ар, нај-
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ја ко ау то?! Црно, ме та лик – прав пан тер, лу ди ло. Тоа би ло 
у Ав с т ра ли ја, ско ро. И за мис ли! Со не го би ле две жен с ки, 
баш ко вас две, на ва ши го ди ни: ед на та два на е сет, дру га та 
скроз ма ла, осум. И трој ца та, не знам ка ко, ама па зи, ус пе-
а ле да го ук ра дат тоа ау то, ши ба ле низ она пус ти ња та пре-
ку двес та на са ат. Зна еш ли ти ш’о е аус т рал с ка пус ти ња?! 
За мис ли, ова се га, оваа тем пе ра ту ра кај нас, тоа кај нив ти 
е ко сре де зи ма; гу ми те од вру ќи на пу ка ат на ас фалт, ниг-
де ни кој, ни во да, ни ве тер. Са мо мртви кен гу ри. За мис ли, 
Та ња. А они, трој ца та, пес то ки ло мет ри ѝ бе га ле на по ли-
ци ја та. Спи е ле у мо тел у не кој пич ко вац, ау то то го пок риле 
со це ра да цај ка ни те да не го сни мат. У мо те лот дош ла ло-
кал на та бан да. Са ка ле да ги си лу ва ат жен с ки те, ама деч-
ко то Џо ни ги зез нал, им кид на ле. Пос ле ги пре поз на ле 
на пум па, до шол та му не кој ко нив ни ше риф и си те дру-
ги со џи по ви. Би ла бр ка ни ца низ пус ти на та. Ја гу а рот бил 
цел црвен од зем ја. И џи по ви те по не го, по ли цај с ки. Ту ка 
им сне ма ло бен зин, неш то та ка, и пос ле ги од не ле дома.
 – Па кај иде ле? – пра шу ва Ма ри и ца, очи те ѝ се го ле ми, 
ус та та чо ко лад на.
 – Па бит но ли е кај иде ле!? – Фран ци наб р зи на ја поглед-
ну ва Та ња, да го про ве ри ефек тот на сво и те зборови.
 – Во зе ње то е важ но по се бе, тоа е сло бо да. Уш ’е си ма-
ла па не раз би раш. А ние да има ме не ко ја пус ти ња, и ја 
ис то ко тој Џо ни би ... ние сме ге ог раф с ки оне воз мо же ни, 
сфа ти. Нас трој ца та по ли цај ци те би нè фа ти ле пред Не о-
риќ.
 Та ња се смее. Тоа го пла ши и му да ва храб рост. Ја гле да 
в очи, ве ли:
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иќ  – Ама тоа ќе го нап ра ви ме во след ни те не кол ку де на. 

Пос ле е ве ќе кас но. Не ти се пра ви, ос та ру ваш.
 
 Ис та та таа ве чер Ма ри и ца го из в ле че сво јот елек тричен 
бо би од др вар ни ца та, а не ка де пред зо ра та ве се ло брм че-
ше низ улич ки те на пред г ра ди е то кон из ле зот на гра дот.
 Мал ку им сви ре ше на мач ки те кои прет р чу ваа пре ку 
па тот, ги ис пеа си те реф ре ни на кои мо же ше да се се ти, а 
по тоа пар ки ра пок рај ра бот од ас фал тот и го изе де сен д ви-
чот со си ре ње, го ис пи со кот.
 Улич ни те свет ла поч наа да се гас нат, не бо то се за бе ли, 
по ми наа и два ав то мо би ли. Еден во зач го спуш ти про зор-
с ко то стак ло:
 – Еј, де вој че, што пра виш?
 – На да ле ку па ту вам.
 – Та ка ли?! А ка де ти е до ма та? Не би сме е ла да би деш 
да ле ку од до ма...
 – Ма ту ка ми е ку ќа та, еве ја! – се снај де ма ла та и по ка-
жа со прстот не ко ја ку ќа пок рај па тот, око лу ко ја рас те ше 
зел ка.
 Во за чот се нас меа, мал ку зав р ти со гла ва та и про дол жи 
по па тот.
 На рас к р с ни ца та ре ши да во зи по по ку си от пат, низ 
мас ле ни ци те и лоз ја та, та му не ма да има го ле ми ау та...
 Сон це то ве ќе ста на вре ло, па го на би шап че то на гла ва, 
а по тоа, за да се за ба ви, пов тор но за пеа на цел глас. Цр ве-
ни от бо би мал ку се за каш ла, па соп ре. По пус то ја при тис-
ка ше плас тич на та пе да ла за гас. Ни да мрдне.
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 – Што би нап ра вил храб ри от Џо ни? – по мис ли Ма ри и-
ца, го прот ри но сот, ги раз мач ка сол зи те, воз див на два-три 
па ти, ги из ва ди вр в ци те од чев ли те, цврсто ги врза ед на 
за дру га, а по тоа за аут це то. Го пов ле че не кол ку мет ри, па 
соп ре. Уш те не кол ку мет ри, па пак соп ре и ко неч но клап на 
на зем ја пок рај сво јот бо лид.
 
 Ту ка пат че то зав р шу ва ше. Вле гу ва ше во рид. А од дес-
на та ст ра на, ог ра де на со жи ца, се прос ти ра ше жеш ка ру-
ме на зем ја со по не кој чик и џбун на ди ва ру жа.
 Пос лед но то што де вој че то го ви де низ маг ли на та беа 
чуд ни го ле ми ко кош ки кои тр чаа по цр ве на та пра ши на на 
пус ти на та др жеј ќи ги ис п ра ве но сит ни те глав чи ња на дол-
ги от, дол ги от врат. На обе се на та шпер п ло ча со ма ли бук ви 
пи шу ва ше: фар ма, а под тоа, со го ле ми: АВ С Т РА ЛИ ЈА. Ве-
се ло се нас меа, ја пик на за ше ме те на та гла ва под аут це то и 
та ка, до не ка де ск ри е на од го реш ти на та, зас па.

 Плад нев но то сон це се зав ле че под зат во ре ни те клеп-
ки, не кој го кре на бо би то и во блес ка во то свет ло над се бе 
Ма ри и ца здог ле да ли це на не поз на то мом че во ка ри ра на 
ко шу ла и две-три збу не ти ок лес ти птич ји гла ви врз дол ги 
вра то ви.
 – Што пра фе ло ти ту ка, литл грл?
 – Мај нејм ис Ма ри и ца. Ај ду мај слип. Дрем кам.
 Де вој че то не о че ку ва но бргу се ис п ра ви на но зе и се 
тргна мал ку по да ле ку од пти чиш та та:
 – Как ви ви се тие лу ди чикн?
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иќ  – То е ној. Офа е фар ма на ној. А ја су бар ба Мет ју, Ма-

те од Сид ни, Ос т ре ли ја.
 – А но јот во Ав с т ра ли ја жи вее?
 – У Ос т ре ли ја ши вее ему, то ти е слич но на ној – ре че 
мом че то во ка ри ра на ко шу ла, пред да ја од не се под сен ка 
и да ѝ да де да пие.
 Ја гол та ше во да та за ед но со воз ду хот, тол ку жед но што 
ја бо леа ви ли ца та и гр ло то.
 – Сеа ќе дој дат џи по ви те по ме не?
 – Аа? Шо ка ша ло?
 – Џип, џип од по лис, ти ну-ни ну...
 – Ле ле, ти литл грл, бо га ти, как фа по лис... Ај де ја фи ло 
ти тфо ја ма ма дој де, ефе мај мо бил...
 Ма ри и ца се смур ти, но вед наш се до се ти... Ја обеси 
бра да та, ја ис п р чи дол на та ус на, а очи те во миг ѝ се пре-
тво ри ја во езе ра та га:
 – Аа аа, ја не, не, не го зна-аа аа-ам б-б-бро-о-оој-от... не 
го зна-аа-ам б-б-б...

 По не пол ни два е сет ми ну ти, пред фар ма та за но е ви на 
Мет ју Ше го та го пар ки ра ше служ бе ни от џип ин с пек торот 
Џир лиќ. Им при о ѓа ше во из маг ли ца та на плад нев на та 
омар ни на, ка ко фа та мор га на, а џи пот баш бе ше црвен од 
пра ши на та.
 – Дуј у спик ин г лиш, ср? – се ри оз но го пра ша Ма ри и ца.
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****
 Ве ќе ут ре ден та Ма ри и ца и Та ња се деа на зат во ре на та 
тра фи ка пок рај пар ки ра лиш те то. Каз не ти. Пак заб ра на за 
ка пе ње по ра ди вче раш на та аван ту ра. И за Та ња, за се кој 
слу чај.
 Фран ци по ми на во влеч ки и га ќи за ка пе ње со пеш кир 
пре ку ра мо то, це ли от зго ден. Свир ка ше, гле да ше пра во, 
по ми на бргу, пром р мо ри поз д рав.
 – Еј Фран ци! – ви ка ше од тра фи ка та уба ва та Та ња, ка-
фе а ва ка ко чо ко ла до. – Слуш на ли?! Ма ри и ца во зе ше до 
Ав с т ра ли ја, ја ви де ла цр ве на та пус ти ња! И пти ци те ему! ... 
И мртов кен гур! – до да де за се кој слу чај.
 – Аха, са мо ш’о не ум рев у пус ти ња та! А пос ле ме спа си 
мис тер Мет ју и џи по ви дој доа по ме не, по ли цај с ки... Ако 
са каш, мо жам да ти по ка жам јај це од пти ца та ему! – му 
до вик на Ма ри и ца важ но, ли жеј ќи сла до лед.
 Фран ци од мав на со ра ка та:
 – Брзам! – го за си ли че ко рот.
 Ја слуш на тој таа при каз на, си те са мо за тоа збо реа. А 
во оп ш то и не е пра ва Ав с т ра ли ја, глу пос ти.
 Зад аго лот ги стис на длан ки те со се та си ла, па поб р за 
уш те по жес то ко вле чеј ќи ги па пу чи те врз вре ли от ас фалт, 
га зеј ќи ги без ми лост цр ве ни те мрав ки.


