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1.

Пр ва та кве че ри на ве ќе ги пок ри ва ше пла ни ни те над Скоп је ко га, 
си от за ди шан, Гор дан Ко ев втрча во го ле ма та ха ла на но ва та же-
лез нич ка ста ни ца. Ста нич на та зг ра да од ме тал и за тем не то вал ка-
но стак ло, се га из ло же на на но ви от ле тен бран јул с ка вре ли на, из-
ди шу ва ше ши реј ќи ми рис на амо ни јак што теш ко се ис то чу ва ше 
од зад цви ча ва та пор та на ста нич ни от то а лет. Но ва та железнич-
ка ста ни ца бе ше всуш ност ве ќе две де це нии ста ра зг ра да со 
приземје, кат и пе ро ни на уш те по ви со ко то ни во. Ка ко и пру га та 
со не кол ку те ко ло се ци, и таа бе ше над вис на та над ом ли та ве но то 
те ло на гра дот и рас че ко ре на со го ле ми те бе тон с ки стол бо ви, во 
да ле чи на та над ку ќар ки те, а по на ва му, кај глав ни от влез на ста-
ни ца та, и над глав на та со об ра ќај ни ца што се прот ну ва ше под неа. 
Ка ко што е тоа слу чај со тес ни те грла што ги гу шат не на деј но из-
рас на ти те гра до ви, та ка и оваа со об ра ќај ни ца ток му под ка пи ја та 
на ма сив на та бе тон с ка же лез нич ка ста ни ца со зас тои спо ју ва ше 
два де ла на не со об раз но из дол же ни от гла вен град на ма ла та зем-
ја. По таа ули ца, пак, ка ко по ри зич но про ши ре на жи ла прот на та 
ме ѓу ко ло на ди те на ви сеч ка та ста ни ца, со об ра ќа ше тро ма ви от кр-
во ток на гра дот: ста ри цр ве ни рас ча де ни ав то бу си кои це ло ле то 
со об ра ќаа со от во ре ни пнев мат с ки вра ти, из вет ве ни во зи ла со из-
ли жа ни гу ми и со пра го ви и ка ро се рии за фа те ни од ’рѓа, заб р за-
ни во е ни и по ли цис ки кон вои и, од дру га та ст ра на, го ле ми црни 
џи по ви на но ва та кла са. 
 Ста ни ца та де лу ва ше нес к лад но во од нос на око ли на та и не за 
чу до, заш то бе ше из г ра де на во нап ли вот од фу ту рис тич ки ентузи-
ја зам спо ред иде ја та на ја пон с ки ур ба нист, по зем јотресот што на 
кра јот од ју ли 1963 го ди на го по го ди гра дот, од не се мно гу животи 
и ре чи си си те ка пи тал ни град би, а во пе ри о дот на обновата и не-
сооб раз но му го сме ни ар хи тек тон с ки от лик. Ме ѓу дру ги те зг ра-
ди, во ка тас т ро фа та бе ше ур нат најголемиот дел од ста ра та же-
лез нич ка ста ни ца из г ра де на на дру го мес то. Од таа град ба, ка ко 
ме мо ри јал на зем јотресот ос та на де лот со го ле ми от ча сов ник на 
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неј зи на та мермер на фасада, чии ска зал ки го по ка жу ваа ска ме не-
то то вре ме на ка тастро фа та: 5 ча сот и 17 ми ну ти. Та ка, мно гу го-
ди ни по доц на, гра дот ја до би но ва та же лез нич ка ста ни ца кре на та 
на дол га ки ло ме тар с ка плат фор ма што по ло же на врз број ни мер-
мер ни стол бо ви се из ви ва ше во да ле чи на та ка ко бе тон с ка сто но-
гал ка по ко ја во гра дот, или уш те по точ но над гра дот, сè по рет ко 
прис ти гаа во зо ви, глав но од на ма ле ни те ло кал ни и од на је ле мен-
тар ни те тран зит ни дес ти на ции. Ста ни ца та и ви сеч ка та пру га сега 
беа пом пе зен спо ме ник на еден иде ал де ка по ка так лиз ма та ќе 
се из г ра ди по у бав и по мо де рен град кој ќе соз да ва сов ре ме ни и 
среќ ни лу ѓе. Се га под неа ст ру е ше са ѓа ви от вен с ки кр во ток на не-
на деј но про пад на ти от град, на ед на ст ра на кон цен та рот, а на сп-
ро тив на та, кон но ва та на сел ба во ко ја, до тој мо мент, жи ве е ше и 
два е сет и пет го диш ни от Гор дан Ко ев кој, ре ков ме, сил но за ди шан 
втрча во стив на та та же лез нич ка ста ни ца. Се пак, пред да ги от к-
ри е ме при чи ни те на таа бр за ни ца со ко ја мла ди чот се втур на во 
ста ни ца та, уш те мал ку ќе се зад р жи ме на опи сот на на сел ба та од 
ко ја тој са мо што прис тиг на.
 
 Го ле ма та на сел ба ја ви каа „г рад с ка спал на“ заш то та му жи ве-
е ја ил јад ни ци лу ѓе што во неа зас пи ваа, прес пи ваа и на ут ро, под 
стол бо ви те на же лез нич ка та ста ни ца ка ко пред не ко ја бе тон с ка 
ка пи ја на гра дот, во ре ки од во зи ла и ав то бу си, за ми ну ваа кон 
цен та рот, а поп лад не, нас те га ни, се вра ќаа до ма по ис ти от пат, во 
дол го то во зе ње во кое им бе ше вра мен и де нот, а со тек на вре ме-
то и жи во тот. Се га ве ќе гус то на се ле на та но ва на сел ба го нас леди 
име то „А е род ром“ спо ред ле та лиш те то кое не ко гаш одам на се 
на о ѓа ло на неј зи но то мес то. По тоа, со ед на дол га па у за во ко ја низ 
прос т ра ни те пол ја ни на Ае род ром се за фа ќаа пле ве ли и буј но из-
рас ну ваа ди ви тре ви и пап ра ти, по зем јот ре сот ба ра ка по ба ра ка, 
по тем и зг ра да по зг ра да, поч на да се ур ба ни зи ра и да се на се лу ва 
со мла ди брач ни па ро ви што не ка де пред две и пол де це нии ја до-
би ваа сво ја та на деж на шан са во жи во тот, за ед но со но ви от стан. 
 Четврт век по доц на, тоа беа ве ќе по дос та ре ни брач ни парови, 
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ка ко тат ко то и мај ка та на Гор дан, по ра но на се ле ни во една голе ма 
град с ка спал на во ко ја на ве чер во но ви те ста но ви се га леа маз ни-
те, нап на ти ко жи на па ро ви те од но во на се ле на та ге не ра ци ја, се 
во де ше љу бов со све жа страст и се соз да ваа но ви жи во ти, а се га 
се лег ну ва ше со нос тал гич на меч та, кли мак те рич на гла во бол ка и 
бол ка во крстот. На сел ба та од ра дос но то дет с т во на Гор дан Ко ев се 
прет во ри во кварт со трош ни, ни ко гаш не бо ја ди са ни фа са ди, зад 
кои жи во тот ја до жи ву ва ше пр ва та за си те ност на сре до веч нос та. 
 Но ва та же лез нич ка ста ни ца, зна чи, бе ше еден вид ка пи ја низ 
ко ја се прот ну ва ше жи во тот на овој дел од Скоп је, а „А е род ром“ 
ли че ше на ур ба но срце на гра дот што го по те ру ва ше кр во то кот 
да те че ед наш на го ре, а по тоа на до лу; нап ред, по тоа пак на зад, 
во ед но круп но и мо но то но, за ба ве но пул си ра ње на це ли от жив 
ор га ни зам на глав ни от град што на Гор дан му се чи не ше умо рен, 
ре чи си пап сан. 
 
 И та ка, во през ре а но то ле то 2001 го ди на, Гор дан Ко ев вле зе 
во ста ни ца та со цврсто од ре де на цел: да го пре ки не тој бес к ра ен 
тек на мо но то ни ја та, она ка ка ко што пос лед ни ве ме се ци ѝ на ја ву-
ва ше и на Ма ја, ко ја, не ли, тој ја са ка и ко ја, мо же би, го чув с т ву ва 
ис то то кон не го, иа ко ни во ед но то, ни во дру го то, тој ни ко гаш не 
бе ше си гу рен до крај. Кај неа му се до па ѓа ше пре диз ви ку вач ка та 
до сет ли вост и ин те ли ген ци ја та, кол ку и ск лад но то ли це со дрските 
ус ни, си ни те на ви дум не за ин те ре си ра ни очи, неј зи ни те обли гра-
ди со ма ли ма ли нес ти пуп ки што са ка ше да ги пре диз вику ва со 
пог лед кол ку и со до пир, на чи нот на кој таа го бак ну ва ше и го 
по вле ку ва ше кон визбата на неј зи на та зг ра да, удо лу по оние де-
се ти на ска ли, врз кои па ѓа ше тем на сен ка соз да вај ќи при вид на 
за сол ниш те, ко га не кој ќе сле гу ва ше по ска ли те над нив и ќе се 
за па ле ше ав то мат с ко то ос вет ле ние на зг ра да та. То гаш, стис на ти 
до же лез на та вра та во визбени те прос то рии од кои до пи ра ше ми-
рис на мем ла, ќе го при та е ја дла бо ко то ди ше ње, оче ку вај ќи низ 
вле зот на зг ра да та да из ле зат или да вле зат, важ но да се ис та ват, 
обич но шум ни те со се ди на Ма ја и ко га сè од но во ќе се сми ре ше 
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и ав то мат с ко то свет ло ќе се угас не ше, тој ќе про дол жу ва ше да ја 
бак ну ва по со го ле на та цврста дој ка. 
 Зна чи, на Ма ја ѝ на ја ви де ка му е пре ку гла ва од се то тоа, од 
овој умо рен град, од оваа ом р ц ла ве на зем ја ко ја оче ку ва да се 
слу чи чу до, а не пре зе ма ниш то за чу до то да го соз да де; од че ка-
ње то ра бо та, од ком п ју тер с ки те прог ра ми от с та пу ва ни, за сè по-
ма ли па ри, на фир ми те што се за ни ма ваа со про даж ба на соф т ве-
ри по нис ка на бав на и ви со ка про фит на це на, од мај ка му и тат ко 
му кои го пра шу ваа ко га ќе се же ни, од нив ни те пла но ви да го 
за ѕи да ат бал ко нот и та ка да до би јат уш те ед на со ба во пос те пе но 
стес не ти от стан, од бр зи те во де ња љу бов со неа по ха ус то ри те и, 
ко га тоа бе ше мож но, на ма ла та ма са од за тем не та та ба кал ни ца 
на тат ко му, од ко ја ја рас чис ту ваа го ле ма та ме ха нич ка ма ши на 
за от чу ку ва ње смет ки, ис п рат ни ци те и на рач ки те, хе мис ки те пен-
ка ла и плај ва зи те и стив на то во деа љу бов ме ѓу ар тик ли те од ба-
кал ни ца та смес те на во при зем је то на не го ва та зг ра да, што по тоа 
ре дов но ги пре ре ду ваа и ги вра ќаа на ста ро мес то. Ве ќе ѝ бе ше 
ка жал на Ма ја де ка не мо же да под не се да жи вее со се то тоа. 
 „Кај жи ве еш ти бе? Па те ти чен си ка ко лик од ро ман ти-
чарска ли те ра ту ра“, зна е ше таа да му ка же нав ра ќај ќи се на 
жан рот што, до де ка сту ди ра ше ком па ра тив на кни жев ност, нај-
м но гу го са ка ше и на кој ш то по тоа ма гис т ри ра ше, иа ко ја ра зу-
бе дуваа де ка е тоа еден пре те ран и па те ти чен кни же вен пра вец, 
затоа и преживеан стил, кој под раз би ра ка тас т ро фа а по тоа и 
искупување низ чувству ва ње то „с вет с ка бол ка“, weltschmertz ка ко 
што таа игри во го ка жу ва ше гер ман с ки от тер мин.  
 „Кај жи ве еш?!“, му ве ле ше таа пре кор но, слу шајќи го вни ма-
тел но, а гле дај ќи го не ут рал но, ка ко до неа да не допираше не го ва-
та сè по чес то пов то ру ва на жа ло пој ка. На крајот од тие нив ни раз-
го во ри на раб од ка ра ни ца, ка ко про нај де на разрешни ца, таа го 
фа ќа ше за јак на та, го прив ле ку ва ше кон се бе и го вовле ку ва ше во 
нов нап лив бак не жи од кои тој за бо ра ва ше и на незадоволството, 
и на визбата, и на оп ш ти от ми рис на мем ла и се пре пуш та ше на 
неј зи ни те ми лу ва ња.
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 И до де ка по ра но го во ре ше де ка по че то кот на но ви от век си-
гур но не ма да го нај де во овој гом нар с ки град што еден ме сец ми-
ри са на ли па, а еди на е сет на ѓуб ре, му се по ја ви шан са за ре дов на 
ра бо та. Ед на од фир ми те ко јаш то до то гаш го нај му ва ше не го во то 
соф т вер с ко зна е ње на пар че, го по ка ни да за ме ну ва прог ра мер ка 
што за ми на ла на по ро дил но и тоа во вре ме ко га дој доа на рач ки 
за ко рек ции на сис те ми те заг ро зе ни од ми ле ни ум с ка та бу бач ка. 
Овој ис каз се од не су ва ше на ст ра вот што по ле ка на рас ну ва ше до 
па ни ка на кра јот од пос лед на та де це ни ја на ис т ро ше но то сто ле-
тие, та ка на ре че ни от millenium bug, што се за ка ну ва ше со пре диз-
ви ку ва ње свет с ки ком п ју тер с ки ха ос и тоа во еден миг, во ед на 
се кун да низ це ли от свет, ток му пол ноќ та на 31 де кем в ри 1999-та, 
на кра јот од го ди на та, по точ но на ма те ма тич ки от пре мин од ста-
ри те, во но во сто ле тие и ми ле ни ум. За проб ле мот Y2K сè по ве ќе 
се збо ру ва ше и се пи шу ва ше до раз ме ри на хис те ри ја.
 Гор дан на ин тер нет сле де ше ог ром ни ин вес ти ции на ин фор-
ма тич ки те ком па нии во сè по ма сов ни от обид да се нај де спас од 
вре мен с ка та бом ба на две ил ја ди та та го ди на или Y2K, ка ко што 
ск ра те но се име ну ва ше вле гу ва ње то низ пор ти те на но ва та ера, 
пре ку пра гот што го де ле ше ста ри от ред и на вес те ни от ха ос. Про-
бле мот, име но, мо же ше да нас та не пр ва та се кун да од 1. ја ну а ри 
2000-та го ди на со тоа што елек т рон с ки те ма ши ни беа прог ра ми-
ра ни го ди ни те да ги ис ка жу ва ат на мес то со ком п лет но од ре ду-
вач ки те че ти ри, са мо со две те пос лед ни број ки. Со ог лед де ка по-
че то кот на но ви от ми ле ни ум ќе се прет с та ве ше ка ко го ди на „00“, 
прес ме ту ва чи те мо жат да ја пре поз на ва ат ка ко кој го де зав р шен 
век, би ло од из ми на то то, би ло од ид но то вре ме. Та ка, на мес то да 
ис че ко ри во но ва та ера, пос лед на та се кун да мо же ше да го вра ти 
вре ме то во 1900, 1800, 100…и ли да го преф р ли во ко ја би ло го-
ди на што зав р шу ва ше на две ну ли. Ма ја вни ма тел но ги слу ша ше 
об јас ну ва ња та на Гор дан. „Раз ли ка та“, ве ле ше тој, „по ме ѓу 1 ја ну-
а ри 2000 и 31 де кем в ри 1999 мо же ше да би де прес ме та на ка ко 
сто ле тие, а не ка ко раз ли ка во еден ден. Та ка ‘Бу бач ка та’ се за-
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ка ну ва да нап ра ви вис тин с ки дар-мар во и по ме ѓу си те ком п ју те-
ри зи ра ни деј нос ти: јав ни те служ би, во про из вод ни те, бан ков ни и 
дру ги фи нан сис ки, те ле ко му ни ка цис ки и ави оп ре воз нич ки и да го 
де фор ми ра не са мо од б ро ју ва ње то ту ку, ако са каш, и са ми от рам-
но ме рен и прог ре си вен тек на вре ме то.“
 Ма ја не треп ну ва ше и ги про це си ра ше ин фор ма ци и те и 
проб ле мот што пред неа ги пос та ву ва ше Гор дан. 
 „Хм“, ре че на ед наш и до да де, „Из г ле да мно гу гад но“. 

2.

Жес то ки от и не из ве сен тек на нас та ни те од неј зи ни от жи вот ја 
те ра ше Па ме ла Пор т ман па ту ва ња та да ги сфа ти ка ко соп с т ве на 
кар ма, иа ко дла бо ко во се бе зна е ше де ка тие се вто ро то име за 
неј зи на та оса ме ност, но и ле кот за оса ме нос та. Од неј зи на та раз-
дел ба со маж ѝ, ко јаш то ни ко гаш не се офи ци ја ли зи ра во раз вод, 
по ми наа свет лос ни го ди ни, без ог лед што Ник лас ѝ се ја ву ва ше 
пов ре ме но, ре дов но пред Бо жик и не о че ку ва но, ко га бе ше со сем 
пи јан, обич но од не кој крај па тен рес то ран или мо тел во Ко ло ра до 
ка де што ра бо те ше на ге о лош ко то ис т ра жу ва ње на ка њо нот. Не-
ко гаш во уба ви те де но ви на за ед нич ко то жи ве е ње, се ше гу ваа де-
ка и двај ца та ги прив ле ку ва ат рел је фи те, неа прос тор ни те, а Ник 
неј зи ни те. Се по ка жа де ка е об рат но. 
 Еден ден Ник лас си за ми на, со сем без об јас ну ва ње, без на ја-
ва, ду ри и без не как во на вес ту ва ње, са мо ос та вај ќи на ма са та во 
куј на та лист ис т р г нат од не го ви от ра бо тен но тес на как ви обично 
ги бе ле же ше по ра ки те со лис ти за на бав ки, за пла ќа ње смет ки 
или за преф р ла ње на днев ни те об в р с ки, из не на ду вач ки за еден 
ге о лог, осо бе но из не на ду вач ки за не го, со сем не пе дан т но, на бр-
зи на, бе ше нач к р тал: „П ри фа тив ра бо та на ис т ра жу ва ње во Ко ло-
ра до. Не знам ко га ќе се вра там. Н.“. Ко пи ле то првпат ѝ се ја ви 
ду ри по три ме се ци во че ти ри на ут ро, тал па пи јан, од не кој бар во 
кој ече ше му зи ка за сквер-денс. 
 – Пем – ви ка ше то гаш во слу шал ка та – Јас, се пак, те са кам! 
ОК? ОК, ду шо?! 
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 Тоа ја рас т ре во жи: 
 – И јас Ник, и јас! – воз в ра ќа ше таа глас но во слу шал ка та чув с-
т ву вај ќи ка ко на очи те и из ви ра ат сол зи, но тој не ја слу ша ше па таа 
тоа поч на да го ви ка, од но во и од но во, заш то тој од та му се де ре ше:
 – Не те слу шам, срце. Ниш то не мо жам да чу јам! – а таа про-
дол жу ва ше да ви ка уш те пог лас но сè до де ка не кој од со се ди те 
не поч на да чу ка по ѕи дот, па Па ме ла за мол к на и про дол жи да 
ја држи слу шал ка та пре ку ко ја го слу ша ше рас ки ко тен сре де тој 
вал кан бар од кој во неј зи на та праз на спал на на за пад на та ст ра на 
од Мен хетн до пи раа зву ци те од не кое мес то во пус ти на та ка де 
што тан цу ва ат шо фе ри, ло кал ни фра е ри дој де ни на пи во, за ба ва 
и на брз секс во ка би ни те или по то вар ни те де ло ви на нив ни те 
ск ра те ни пик-ап ка ми он чи ња, по дос та ре ни про вин ци јал ки со и 
без брач ни ис кус т ва, се то тоа мнош т во очај ни ци што се за ба ву ваа 
раш т ра ка ни во кон с т ру и ра ни тан ци по по дот од го ле ма та са ла во 
ко ја уни со но ги из ве ду ваа фи гу ри те, пот цуп ну вај ќи, на ва лу вај ќи 
се, по тем и ос т ро св р ту вај ќи се, др жеј ќи ги при тоа ра це те под па-
по кот врз го ле ми те овал ни то ки од ме тал или прид р жу вај ќи ги бе-
ли те „С тет сон “   шап ки со ши ро ка под ви е на пе ри фе ри ја, не у мор но 
чу кај ќи со то пу ци те од ште пу ва ни те ка у бој с ки чиз ми; го слуш на, 
зна чи, ка ко не ко му до се бе ве ли: „а не е ни бит но!“ и ја зат во ри 
слу шал ка та. Пем се рас т ре во жи и сфа ти де ка и та ков ка ков што 
бе ше, се би чен и не из ве сен, неј зе се пак ѝ не дос та су ва, де ка ѝ е 
доц на за сè дру го и де ка, не за вис но и од тоа, тој ѝ е един с т ве на та 
на деж во жи во тот и до де ка пр ва та муг ра ги об ра бу ва ше зг ра ди-
те на да ун та ун во ро зо во, по мно гу нап рег на то воз д р жу ва ње, таа 
зап ла ка гор ч ли во, за првпат по не го во то за ми ну ва ње. 
 Нас ко ро до би па кет со ев ти но ви но од Ка ли фор ни ја. Го пре-
ба ру ва ше па ке тот за да нај де по ра ка, но во не го не ма ше ниш то. 
„Па ви но то е по ра ка, глу пач ке“, си ре че на кра јот и ши ше то го ста-
ви на ма сич ка та пок рај не го ви от пор т рет и те ле фо нот. Бе ше тоа 
ед но сво е вид но све ти лиш те пос ве те но на Ник, со зна ци те на не-
го во то сим бо лич но при сус т во: сим бо лот на не го ви от лик, на не го-
ви от глас и она ши ше бе ло ви но што бе ше не го ви от сим бо ли чен 
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пе нис за кој ина ку таа ги вр зу ва ше си те свои ерот с ки фан та зии. И 
не дос та су ва ше не са мо тој, ту ку сè по ве ќе и не го ви те неп ред вид-
ли ви те ле фон с ки ја ву ва ња. Та ка, Пем поч на да ги оче ку ва. 
 И на вис ти на, ден пред Бад ник, Ник пов тор но ѝ се ја ви. Бе ше 
тре зен и љу бе зен, иа ко не ка ко воз д р жан. Пов тор но не ѝ го ос та ви 
бро јот. 
 – Не мам пос то јан број, бејб – ѝ ре че со сво јот сре ден, спо ко-
ен глас –неп ре ки на то се се ли ме од мес то во мес то, а јас мо бил-
ки те ги ме ну вам ка ко чо ра пи. Про ек тот ќе пот рае уш те из вес но 
вре ме, по тоа ќе ви дам што ќе пра вам... 
 – Вра ти се – му ре че таа, по мис лу вај ќи на не го ви те дла бо ки 
очи, на цв р с та та прег рат ка, на нап рег на то те ло, но од таа ст ра на 
не чу од го вор. Са мо воз диш ка, по тем и ку со прос ту ва ње:
 – ОК, бај Пем! 
 Клик. И тол ку.
 „Бо же“, си мис ле ше сè уш те др жеј ќи ја ра ка та врз по ло же на-
та те ле фон с ка слу шал ка, „ми по са ка ли ко пи ле во, во оп ш то ве сел 
Бо жик“? 

3.

Без ог лед што те ма та го за мис лу ва ше, па за тоа и ба ра ше пот врда 
во мис ле ње то на Ма ја, Гор дан Ко ев и са ми от не ве ру ва ше во ката-
с т ро фич ни и апо ка лип тич ни пред ви ду ва ња, па та ка и за ка на та на 
ми ле ни ум с ка та бу бач ка ја при ми ка ко на вес ту ва ње на еден нов 
старт. Тоа што стар тот му се слу чу ва ше на са ми от праг од две ил ја-
ди та та за не го не ма ше не кое по го ле мо зна че ње. Са мо мај ка му, 
до де ка му го под гот ву ва ше по ја до кот, пред пр во то оде ње на ра-
бо та, при јат но воз бу де на му ре че:
 – Не мо жев да зас пи јам од ра дост, му ре ков са бај ле во на тат-
ко ти. „Што ти е Стан ке?“, ви ка он од спал на, „По ра ди Гор дан“, му 
ви кам од ов де. „Што му се слу чи ло, ма“, се пре се че и ми се по ја ви 
по га ќи и у го рен дел од пи џа ми, „Ниш то, бе Де ан“ му ви кам пак: 
„С реќ на сум што де те то ќе поч не да ра бо ти. И тоа ви ди ко га?“ – му 
ви кам.
 – А ко га? – се за ин те ре си ра Гор дан.
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 – Ка ко ко га! Па на по че ток од но ви ов век – му доф р ли мај ка 
му со чу де ње што ни тој не ја раз б рал.
 – ...и ми ле ни ум – ја пог лед на Гор дан ко га таа ја пос та ви пред 
не го топ ла та кај га на.
 – Е, уш те по у ба во – про ко мен ти ра Стан ка Ко е ва не чув с т ву-
вај ќи ја иро ни ја та во то нот на син ѝ – Ста ну ваш свој чо век у очи на 
ед но но во вре ме. Тоа ни на нас не ни се слу чи ло. Е, ду ри на ге не-
ра ци ја та на тат ко ми… Има ли неш то по у ба во од тоа? Ма ла ли е 
тоа ра бо та, бе си не? 
 – Са мо... има уш те це ла го ди на до то гаш – ре че Гор дан.
 – Ка ко це ла го ди на?
 – Но ви от век поч ну ва 2001-та. 2000-та е са мо под ре ден ма те-
ма тич ки знак. Ми ле ни у мот, Стан ке, стар ту ва по ед на го ди на. Уш те 
сме за ца па ни во ста ро то вре ме.
 – Ај де бе! – ве ли мај ка му со мал пре кор и поч ну ва да ги мие 
са до ви те, па по тоа, по ве ќе за се бе и утеш но до да ва – Па што ако, 
не ка има ра бо та, кол ку за но во то вре ме ќе по че ка ме уше мал це. 
 Тој ста ви в ус та од топ ли от по ја док и ед вај раз бир ли во ѝ рече:
 – Го ди на е дол го вре ме, Стан ке.
 – Е ка ко не би ло! Тол ку сме пре ту ри ле пре ку гла ва, па не ед на 
го ди на. Кај би ла, кај не би ла.
 – А то гаш, кој знае да ли ќе би дам сè уш те ту ка – ѝ доф р ли на 
мај ка си со пол на ус та.
 Стан ка по мол чи, гле дај ќи во чи ни и те пред се бе. 
 – Пак ли со тие идеи, бе си не? – ре че по не кое вре ме, кол ку 
што мо же поб ла го, па до да де нер воз но три еј ќи ги са до ви те – Ста-
нов на кој ќе му ос та не?
 Ду ри ко га не до би ни как ва ре ак ци ја, таа се сврте и за бе ле жа 
де ка Гор дан ве ќе бе ше за ми нат. До неа доп ре шум ни от тре сок од 
зат во ра ње то на над во реш на та вра та. Таа пос то ја та ка, си по мис ли 
ка ко тоа ни тие двај ца та ама ни „та а“, ка ко што во се бе ја на ре ку-
ва ше Ма ја, не мо жат да му ја из би јат таа лу да мис ла за за ми ну-
ва ње од гла ва, по ле ка ја приб ра чи ни ја та со чеп на ти от об рок, ја 
ис п раз ни не до ја де на та кај га на во кан та та за от па до ци и до де ка 
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ја ми е ше и оваа чи ни ја, за ед но со дру ги те са до ви из ли жа ни од 
упот ре ба, не вол но си по мис ли: да не бе ше опе ра ци ја та при ко ја ѝ 
ја из ва ди ја мат ка та, ќе има ше ба рем три де ца. Един ци те се раз га-
лу ва ат; а гос под знае, мо же би и брзо за ми ну ва ат.

4.

Гор дан Ко ев поч на да ра бо ти, до ду ша по до го вор, но со ре довни 
об в р с ки и тем по, се кое ут ро из ле гу вај ќи во точ но оп ре де ле но вре-
ме – во 7:20 во ду ќа нот кај тат ко му по киф ла и јо гурт што ги но се-
ше со се бе за по ја док, во 7:30 кај пар кин гот, во 7:40 по ми ну вај ќи 
под рас че ко ре ни от ко лос на же лез нич ка та ста ни ца со ста ри от ав-
то мо бил на тат ко му, во 7:55 пред ав то ма тот на кој се при ја ву ва ше 
во соф т вер с ка та фир ма, во 8:00 пред би ро то што му го да доа до-
де ка ра бо ти на за ме на, а поп лад не од но во на зад во „А е род ром“. 
Тој ја при фа ти и ја ав то ма ти зи ра таа ма сов на ур ба на пре сел ба со 
вос та но вен дне вен ри там, кој слич но на пли ма го за фа ќа ше и го 
дви же ше ту на го ре, ту на зад со ил јад ни ци те ка ко не го – ко га во 
зем ја та из би вој на. 
 Бе ше тоа вто ро по ред во е но слу чу ва ње што ја пот ре су ва ше 
се меј с т во то на Гор дан, глав ни от град во кој тие жи ве е ја и во оп ш то 
зем ја та што до жи ву ва ше ис ку ше ни ја по ви вај ќи се на ед но сил но 
нев ре ме што, дол го на ја ву ва но, овој дел од Бал ка нот го за фа ти 
на пре о дот ме ѓу две епо хи. Во 1999 го ди на се слу чи бом бар ди ра-
ње то на со сед на Со јуз на Ре пуб ли ка Ју гос ла ви ја и ко сов с ка та бе-
гал с ка кри за во ко ја ср п с ки те во е но-по ли цис ки ст рук ту ри на те раа 
во про гон с т во ма са од бли зу 400.000 лу ѓе кои прис тиг наа на гра-
ни ца та со Ма ке до ни ја и по не кол куд нев но бло ки ра ње и чо веч ки 
дра ми на гра нич ни от пре мин, ко неч но беа пуш те ни да вле зат на 
неј зи на та те ри то ри ја. Та ка сво ја та ма ла зем ја Гор дан ја на о ѓа ше 
на си те са те лит с ки ка на ли, а за крат ко вре ме и со сем во епи цен-
та рот на свет с ка та ме ди ум с ка јав ност. Таа јав ност по ве ќе се за ни-
ма ва ше со во е ни те опе ра ции и со по ли тич ки от дел од дра ма та на 
бе гал ци те одош то со тоа ка ко тие лу ѓе пре жи ву ва ат во наб р зи на 
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по диг на ти от ло гор во бли зи на та на глав ни от град Скоп је, пок рај 
кој за крат ко вре ме из рас на бе гал с ки град под ша то ри од ре чи-
си ис та тол ка ва го ле ми на чи ја из д р ш ка во нај го лем дел пад на на 
крев ка та зем ја ко ја со тоа бе ше втур на та во но ва не о че ку ва на фи-
нан сис ка и по ли тич ка кри за... 
 Го ди на де на по доц на се слу чи и вто ра та кри за во вид на ме-
ѓу ет нич ка вој на. Вој на та ко ја зи ма та 2000-та се по ја ви ка ко пог ра-
нич на кри за во ед но се ло на се ле но со нај б рој но то мал цин с т во, 
на по че ток вле че ше по мал ку вни ма ние од свет с ки от ком п ју тер с ки 
проб лем со „ил ја да лет на та бу бач ка“. Та ка бе ше и во поп лад нев-
ни те раз го во ри со Ма ја ко ја Гор дан ја ка не ше до ма, без ог лед што 
кај мај ка му чув с т ву ва ше зад р ш ка кон неа. 
 – Из г ле да мно гу гад но: општ ха ос што ми ри са на апо ка липса! 
– ќе ре че ше Ма ја ко мен ти рај ќи ги ак ту ел нос ти те око лу ми лени-
ум  с ка та бу бач ка – Тоа што се чи ни де ка но ва та ера поч ну ва ше со 
ми ле ни ум с ки проб лем – ќе поч не ше да об јас ну ва таа от ка ко вни-
ма тел но ќе ги чу е ше гло бал ни те тех но лош ки ст ра ву ва ња од Гор-
дан, до де ка мај ка му ги ос луш ну ва ше тие неј зи ни кап ри ци оз ни 
ре а ги ра ња ва реј ќи им тур с ко ка фе – тоа и не е неш то но во во ис то-
рис ки те ис кус т ва, со ог лед де ка тие дра ма тич ни и апо ка лип тич ни 
пре че ку ва ња на но ви те ми ле ни у ми ве ќе де сет сто ле ти ја се на ре-
ку ва ат хи ли јас тич ки, со ог лед де ка ил ја ди та та го ди на во апок риф-
ни те еван ге ли ја би ла прог ла се на за вре ме на про пас та на све тот. 
Во ед но од нив пи шу ва: „Ил ја да и по ве ќе не ил ја да“, што би ло 
до вол но да се прог ла си за вре ме на вто ро то по ја ву ва ње на Исус 
Хрис тос на зем ја та и за по че ток на про пас та на све тот за кое, не-
ли, пи шу ва Јо ван, во нај мис тич но то еван ге лие на но ви от за вет, во 
„От к ро ве ни е то“. Во пре вод – во „А по ка лип са та“. И та ка...
 Гор дан не треп ну вај ќи ќе ја сле де ше, до де ка Ма ја су гес тив но 
му се вне су ва ше в ли це. 
 – ...Бу ум! – ќе вик не ше не на деј но и глас но, до де ка на Стан ка 
Ко е ва ќе ѝ зат ре пе ре ше ра ка та до де ка го ту ра ше ка фе то во два та 
фил џа на, не од уп лав заш то таа мно гу-мно гу не се пла ше ше, ту ку 
од аро ган т нос та на оваа де вој ка со ко ја Гор дан, из г ле да, се бе ше 
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врзал по сил но одош то тре ба.
 – Не зе зај! – ќе ѝ ре че ше тој, вле чеј ќи си ја ре сич ка та од уво то 
про тив уп лав и ед нов ре ме но ужи вај ќи во неј зи на та бр ли вост – И 
пос ле? До рас ка жи, те ма та ме ин те ре си ра.
 – И пос ле... – ќе про дол же ше Ма ја со шар ман т на те ат ралност 
што без зад р ш ка ја за чи ну ва ше и со жен с ка пре диз вик ли вост, 
при род но и неп рет вор но, без ог лед на при сус т во то на мај ка му 
на Гор дан – ...се кре на ла го ле ма па ни ка низ сред но ве ков на Ев-
ро па, се ба рал спас за ду ша та, се ши рел страв од суд ни от ден, а 
за пад на та црква поч на ла да де ли и ин дул ген ции, до ку мен ти за 
прош ка на гре во ви те, што и пок рај на ја ве на та про паст на ма те-
ри јал ни от свет, таа, за се кој слу чај ги нап ла ту ва ла во су во зла то... 
–„Што имаш ти на ду ша, ба те?“ – „Г ра беж и две убис т ва...“ – „Тоа 
из не су ва де сет злат ни ци. Бла го да рам, син ко. Прос те ни ти се си те 
гре во ви. Еве ти и тес ке ре за тоа, ту ка сè пи шу ва.“ Ете, та ка тоа оде-
ло и со цр к ва та на се ко гаш де лов ни от За пад...
 – А со ис точ на та црква? – се ин те ре си ра ше Гор дан, по го ду вај-
ќи го пра ша ње то што, до ду ша не из го во ре но, си го пос та ви и Стан-
ка вс лу ша на во нив на та те ма, иа ко св р те на со пле ќи те кон нив и 
за фа те на со но ва ра бо та во куј на та.
 – Ис точ на та? Таа не ма ла по им што се слу чу ва. Не би ла мно гу 
по ма те ма ти ка та – про дол жу ва ше да иро ни зи ра Ма ја, – а и це ли-
ов Ис ток от се ко гаш бил та ков. До де ка на За пад пра ве ле фи нан-
сис ки здел ки, на Ис ток сè уш те ја де ле жи ви лу ѓе или во нај ма ла 
ра ка ви зан тис ки се мес те ле и си ги ва де ле очи те. И та ка до шол и 
ре ша вач ки от ден. Мно гу ре ли ги оз ни и уче ни лу ѓе лег на ле да ја 
пре че ка ат Апо ка лип са та пре да де ни са мо на мо лит ва, пост и по ка-
ју ва ње. И што се слу чи ло на 1 ја ну а ри 1000-та го ди на од по ја ва та 
на Исус? Увер ти ра. The first millenium bug apocalypse1! То тал но лу-
ди ло, чо ве че!
 – Е што се слу чи ло, де? – нес т р п ли во пра ша Гор дан.
 – Сов р ше но ниш то. Zero, nothing2, ду шо – ре че Ма ја по ка жу-

1. Прва апокалипса на милениумската бубачка!
2. Нула, ништо!
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вај ќи му ја ну ла та фор ми ра на од па ле цот и по ка за ле цот – Ка ко 
што ќе би де и со оваа ми ле ни ум с ка апо ка лип са.
 Стан ка Ко е ва не за бе ле жи тел но воз див на те рај ќи ја сво ја та 
ра бо та, но ед нов ре ме но и со сем вов ле че на во апо ка лип тич на та 
при каз на.
 – Не сум баш си гу рен – ре че Гор дан ужи вај ќи во неј зи на та 
ѓа во лес та ин те ли ген ци ја – До ду ша, вис ти на е де ка оние на За пад 
це ло вре ме са ка ат да се пла шат со про паст. Хо ро рот е нив ни от 
жанр на филм, алар мот на мас-ме ди у ми те...
 – Јас но, чо ве че! Не сфа ќаш ли? По ра ка та е: поб р зај те, нап ра-
ве те што ќе нап ра ви те, од ра бо те те, не ма мно гу вре ме. Иде ја та е, 
се раз би ра, од це ли от ха ос доб ро да се ќа ри. Ка пи раш ли ти неш то 
бе, деч ки? – ќе му ре че ше Ма ја ит ро ста ну вај ќи со фил џа нот в ра-
це и ѓа во лес то ср к ну вај ќи од не го ви те ус ни, а по тоа од кај ма кот на 
ка фе то пред неа. 
 – Са мо што ова со ми ле ни ум с ка та бу бач ка е неш то со сем дру-
го – ќе ре че ше Гор дан за мис ле но об ли жу вај ќи ги ус ни те – Овде се 
ра бо ти за ви со ка тех но ло ги ја. Тоа не би ло слу чај до се га... 
 – Не за бо ра вај де ка и ние ху ма ни тар ци те се за ни ма ва ме со 
ал го ри та мот на ми на то то и де ка ра бо ти ме ток му врз ис то рис ки-
те default-и – ќе му од го во ре ше Ма ја до да вај ќи: – Иа ко е одам на 
зрел за про паст, овој гом нар с ки свет е жи лав и за хи ли јас тич ки 
апо ка лип си и за ми ле ни ум с ки бу бач ки. Из ви ни тет ка Стан ка – ре-
че таа от ка ко се се ти де ка мај ка му ги слу ша, па про дол жи – Тие на 
тоа пра ват сјај ни ек с т ра-про фи ти. 
 Стан ка Ко е ва зав р те на кон нив со грбот, не пре ки ну вај ќи ја 
ра бо та та, се нап ра ви де ка не слуш на ла ниш то од тоа.
 – И ја на тоа до бив ра бо та, бејб... – те ат рал но ѝ на миг на Гордан.
 – Ете, гле даш? – Ма ја го штип на за об раз и бо жем ос вес ту-
вач ки го прот ре се ток му во мо мен тот ко га Стан ка ре чи си не за бе-
ле жа но из ле зе од со ба та не мо жеј ќи да го сва ри тоа неј зи но прес-
ло бод но од не су ва ње – На крај, ма че, ќе се сог ла си ме со нив де ка 
кри зи те не се та ка ло ши, ду ри се сти му ла тив ни, за тоа и пот реб ни. 
Неш то ка ко секс без заш ти та...
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5.

Кли мент Ка вај, тат ко ѝ на Ма ја, бе ше про фе сор на фи ло лош ки от 
фа кул тет и се на о ѓа ше пред кра јот на ра бот ни от век, со го ди ни ги 
сле де ше вес ти те на си те те ле ви зии, не ба ре оче ку вај ќи де ка на не-
кои од нив ќе до че ка ин фор ма ци ја по раз лич на од ин фор ма тив на-
та ма ти ца што јав нос та во ма ла та др жа ва ја преп ла ву ва ше со ло-
ши вес ти. Пос лед на ва де це ни ја ги ис ц р пу ва ше си те нив: же на му 
Анас та си ја, Ма ја, не го, не го ви те уни вер зи тет с ки ко ле ги не за вис но 
од ет нич ка та при пад ност, це ло то оп ш тес т во со ст рес ни те вес ти што 
до а ѓаа од не кое го ле мо и тем но де по на рас па дот на ста ра та фе де-
рал на др жа ва, кој што ина ку се од ви ва ше бав но и дра ма тич но, по-
тоа ужас но кр ва во, ко неч но со сем не кон т ро лирано и не из вес но. 
 Во пр ва та фа за од аго ни ја та на рас па дот на за ед нич ка та др-
жа ва на јуж нос ло вен с ки те на ро ди, про фе со рот Ка вај го фрус т ри-
раа вес ти те за го ле ми те па ту вач ки ми тин зи што се слу чу ваа во со-
сед на Ср би ја, за мол кот во кое за пад на блис ко то Ко со во во кое до-
ми ни ра ше ал бан с ки от на род, про пас та на вла де јач ка та ко мунис-
тич ка пар ти ја на неј зи ни от кон г рес во Бел г рад, очај нич ка та из ја ва 
на то гаш ни от со ју зен пре ми ер де ка ако про пад на ла Пар ти ја та, не 
про пад на ла за ед нич ка та Др жа ва во ко ја со си ла по ве ру ваа си те 
што не са каа во ен рас п лет на неп ри ја тел с т ва та ме ѓу не ко гаш рам-
ноп рав ни те и брат с ки ре пуб ли ки. 
 Ка вај, ка ко и мно зин с т во то не го ви сог ра ѓа ни, го пла ше ше во-
о ру жу ва ње то на Хр ват с ка што на вес ту ва ше си ло вит су дир меѓу 
нај к руп ни те един ки во са ми от цен тар на го ле ма та два е се тит ри ми-
ли он с ка зем ја, не моќ та на ко лек тив но то прет се да тел с тво на фе-
де ра ци ја та да пре зе ме не кој по ре ши те лен че кор и да се спротив-
с та ви на рас па дот што тат не ше и се ши ре ше ка ко стер на, от во ре на 
ве ќе и на пов р ши на та од зем ја та. Ка вај го фрус т ри раа пла но ви те 
за ед но ца ци о нал ни заг ра бу ва ња те ри то рии од ст ра на на нај сил-
ни те ли де ри на не ко гаш на та за ед ни ца во ко ја, ина ку, по ра но сè се 
на ре ку ва ше „на ше“: за хр ват с ко то мо ре се ве ле ше „на ше мо ре“, 
за сло ве неч ко то ал п с ко езе ро се ве ле ше „наш Блед“, не ко гаш и 
Трст бе ше наш, а за би сер ни от кра је зер с ки ро ден град на Ка вај 
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во дру ги те ју гос ло вен с ки сре ди ни се ве ле ше „наш Ох рид“. Ка ко и 
мно гу ми на дру ги, та ка и про фе со рот Кли мент Ка вај чув с т ву ва ше 
ка ко се то тоа „на ше“ со не зап ре но то зло до би ва гор ч лив вкус и 
ста ну ва да леч но и ту ѓо. 
 Ка вај ст рес но ги до жи веа пр ви те, до ду ша крат кот рај ни, су-
ди ри ме ѓу со јуз на та ар ми ја и те ри то ри јал на та од б ра на на нај се-
вер на та, ал п с ка ре пуб ли ка Сло ве ни ја, по тоа неј зи но то ек с п рес но 
од во ју ва ње, ка ко прва од фе де рал ни те др жа ви што прог ла си не-
за вис ност и пов ле ку ва ње то на со јуз на та ар ми ја од та му са мо за 
че ти ри е сет де на... 
 „За че ти ри е сет де на, ка ко за па рас тос“, му по ми на на Ка вај 
то гаш низ гла ва та. Зна е ше де ка тоа е кра јот на за ед нич ка та др-
жа ва. За тоа на ре фе рен ду мот ор га ни зи ран од до маш ни те влас ти, 
гла са ше за раз д ру жу ва ње и на не го ва та ма тич на др жа ва, Ма ке до-
ни ја, од ве ќе не пос тој на та фе де ра ци ја на по ра но рам ноп рав ни те 
ре пуб ли ки. Зна е ше де ка мо ра, по че то кот на вој на та во цен т рал-
на та ре пуб ли ка Бос на и Хер це го ви на, тра ге ди ја та и ст ра да ња та 
на лу ѓе то од оп ко ле но то Са ра е во, кр ва ви от ко леж во гра дот Среб-
ре ни ца во кој беа зак ла ни и ус т ре ле ни ил јад ни ци ци ви ли, ин тер-
вен ци ја та на ср п с ки те во е но-по ли цис ки си ли на Ко со во каде што 
ве ќе се по ја ви ја во о ру же ни, уни фор ми ра ни и ве ќе доб ро обу чени 
ге рил с ки гру пи, не ус пеш ни те пре го во ри ме ѓу за пад ни те земји и 
срп с ко то ра ко вод с т во во дво ре цот Рам бу је кај Па риз, и ка ко кул-
ми  на ци ја на тој чин од ис то рис ка та дра ма – бом бар ди ра ње то на 
со сед на Ср би ја, Ко со во и Црна Го ра што ус ле ди од ст ра на та на 
НА ТО, ст ра да ње то на ци ви ли те под уда рот на опас ни те бом би со 
оби чен ек с п ло зив, но и со оси ро ма шен ура ни ум, уда ри те врз др-
жав ни те зг ра ди, врз во е ни те об јек ти, но и врз мос то ви те и ци вил-
ни те град би во Бел г рад, тра гич ни от от пор на ци ви ли те од си те ге-
не ра ции, кои зас та ну ваа на не ур на ти те мос то ви ка ко за луд ни чу-
ва ри од ви со ко ле теч ки те, за око со сем не вид ли ви бом бар дери...
 „Од ка де из б лик на тол ку зло“, се ја до су ва ше Ка вај пред оваа 
сос тој ба што му се чи не ше ка ко па ра докс, заш то ве ру ва ше де ка 
кул тот на чо веч ки те вред нос ти е нај ви сок ток му ту ка, на Бал ка нот. 
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„Ка ко, ина ку, тол ку уба во жи ве ев ме?“, мис ле ше и не мо же ше да 
до мис ли про фе со рот Кли мент Ка вај. 
 По тоа се пот ре су ва ше над суд би на та на че ти рис то ти ни-
те ил ја ди бе гал ци, же ни, де ца и стар ци про го не ти од Ко со во и, 
соб ра ни во ог ром ни ша тор с ки на сел би бли зу до глав ни от град 
на не го ва та ма ла, се га не за вис на зем ја што, на по че то кот збу-
не та и за се то вре ме не под гот ве на, ги при фа ти тие лу ѓе од ма-
сов ни от збег, сме сту вај ќи ги во наб р зи на по диг на ти на сел би 
со по мош од запад ни те зем ји. И по се то тоа – от ка ко си ли те на 
НА ТО врз ос но ва на до го вор ме ѓу екс-ју гос ло вен с ки те во е ни и 
уни фор ми ра ни за пад ни прет с тав ни ци пот пи шан ту ка, бли зу, на 
гра ни ца та со Ср би ја кај Ку ма но во, вле гоа на те ри то ри ја та на Ко-
со во – на јек с т рем ни от дел од ко сов с ка та ге ри ла соз да де кри за 
оку пи рај ќи ед но пог ра нич но се ло во Ма ке до ни ја, а по тоа кре-
на и бунт по кој се раз го ре за доц нет во ен су дир и во зем ја та на 
про фе со рот Ка вај, ко ја до то гаш се гор де е ше де ка ос та на един с-
т ве на та од шес те со јуз ни ре пуб ли ки и две те пок ра и ни во кои не 
се слу чи ја во е ни су ди ри, па дол го вре ме на ре ку ва на „о а за на 
ми рот“ на кра јот ка ко и са ма да мо ра ше да се тур не во друш т-
во то на ос та на ти те фе де рал ни еди ни ци, се га ре чи си си те не за-
вис ни др жа ви, па и таа да по ми не низ сво е то во е но ис ку ше ние. 
 „Па си те на ро ди во овие кра е ви, си те без ис к лу чок овие кра-
е ви ги не гу ва ат вред нос ти те на гос топ рим с т во то, чо веш ти на та, 
етич нос та, со чув с т во то, со ли дар нос та. Си те нај ви со ко го ста ваат 
иде а лот на доб ри на та...“, си ве ле ше Ка вај во раз мис лу ва ња та – 
„Од ка де, ос вен тоа, дој доа таа ом ра за и су ро ви те прес мет ки ме ѓу 
на ро ди што има ат ви со ки чо веч ки вред нос ти, ети ка на гос то љу би-
ви вост, а ос вен тоа де це нии, та ка ре чи до вче ра, жи ве е ја за ед но и 
брат с ки?“ По тем, от ка ко не ќе по мис ле ше неш то по ве ќе, во ди ја-
ло гот со се бе, сам воз не ми ре но ќе си пром р мо ре ше: „Доб ро, без-
д ру го се ра бо ти и за туѓ план, но ом ра за та и чу до виш ни те пос ле ди-
ци низ кои се ис ка жу ва ше, се ка ко бе ше до маш на и им при па ѓа ше 
на но си те ли те на таа ом ра за“, па по тоа не кој друг, по пи том внатре-
шен глас ќе да де ше по на де жен кон т ра-ар гу мент и внат реш ни от 
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ди ја лог на про фе со рот Кли мент Ка вај про дол жу ва ше до дла бо ко 
во ноќ та, до зад ре му ва ње во фо тел ја та од ко ја гле да ше те ле ви зи-
ја, до воз бу ден ше пот над не го ва та ра бот на ма са: „Е ден сис тем 
мо же да е вли ја ен, прид ви жу ван и тран с фор ми ран со фак то ри од 
над вор“, ги при ме ну ва ше тој прин ци пи те на на у ка та во сво и те ре-
зо ни, „но ефек ти те се до тол ку по сил ни до кол ку во сис те мот пос-
тои со од ве тен по тен ци јал што ко рес пон ди ра со над во реш ни от 
пот тик. Си те има ме ви со ки ху ма ни вред нос ти, а се од не су ва ме ка-
ко да има ме ре цеп то ри за зло...“ Не мо жеј ќи да нај де раз реш ни ца, 
Кли мент Ка вај се раз ја ду ва ше со па ра док сот кој ш то, ина ку, те кот 
на след ни те нас та ни не са мо што не го сми ри, ту ку и го до за ос т ри.
 На кра јот од ап рил 2001-та, до де ка Ма ја и Гор дан се бак ну-
ваа под ска ли те, не ни прет пос та ву ваа де ка на са мо три е се ти на 
ки ло мет ри ле жеа ма сак ри ра ни те те ла на осум ми на по ли цај ци и 
вој ни ци при пад ни ци на ре зер в ни те еди ни ци на др жав ни те си ли. 
На ве чер ни те вес ти ре коа де ка гру па од де се ти на ге рил ци што ли-
челе на вер с ки фа на ти ци и ек с тре мис ти што пок рај бра ди те но се-
ле и дол ги но же ви, уби ле, а по тоа и ги ма сак ри рале те ла та на вој-
ни ците. Ма сак ри ра ни те те ла се по ја ви ја на ин тер нет. Про фе со рот 
Ка вај фрли еден пог лед и очи те му се на пол ни ја со сол зи, а по тоа, 
ко га не кој од ко ле ги те и ќе му по ну де ше да ги ви ди гро зо мор ни те 
фо тог ра фии во бо ја, тој од би ва ше да ги гле да. Сè под рас тич ни от 
тек на нас та ни те Ка ва ја го ужас ну ва ше, заш то зна е ше де ка так ви-
те чи но ви на не чо веч но од не су ва ње ја до о теж ну ва ат ра бо та та и ја 
прод ла бо чу ва ат те жи на та на си ту а ци ја та... 
 Тие де но ви на тре вож на та про лет од пр ва та го ди на на но-
ви от век, му до те ку ва ше уп ла ше на и мат на мис ла: „О вој ужас ќе 
трае це ла веч нос т“, но не кој чист из вор во не го до на ут ро ќе му 
ги раз бис т ре ше чув с т ва та и но ви от ден го поч ну ва ше со бис т ра 
ду ша. „Ка ко мо же“, си ве ле ше Ка вај, „о вие на ро ди што има ат на-
ју ба ви пес ни на све тот, што има ат со чув с т во кон ма ка та на дру ги от 
и култ кон гос топ рим с т во то и чес та да би дат осу де ни на ом ра за. 
И ко га ом ра за се ја ву ва, таа не из ви ра од нив, таа до а ѓа од не кој 
ек с т ра се ман тич ки сис тем, од не ко ја дру га ре ал нос т“.


