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 Во последната година од дваесеттиот век, еден убав летен 
ден, стоејќи на скалите од тремот на една трошна лозарска 
куќичка, на стрмнините од ридот Сентѓерѓ, ја набљудував, 
над ридовите и заливите, своевидната преобразба на светот, 
гледав како светот полека тоне во сива темница. Го чекав 
потполното затемнување, треперев, помислив дека дневната 
темнина може да остане тука; меѓутоа, околните лозја, 
езерото, дрворедите и црковните камбанарии, набрзо почнаа 
незапирливо да блескаат, и така, многу ретката астрономска 
појава, споредена со човековиот век, заврши.
 Каде и да сум, каде и да тргнам, дали на овие безвременски 
трошни скали и брзото затемнување, не треба да заборавам 
дека се наоѓам на споредна патека, постојано во оној ден 
којшто минатата вечер, во некоја градина, повикани поради 
претскажување, гласните самовили го прогласија за последен, 
па напуштајќи ја градината, еуфоричното исчекување на 
крајот на светот го заменивме со многу попријатно, тивко 
пливање во езерото.
 Се огласуваат пладневните камбани, вчера пристигнав, 
крајот е убав, семејството уште поубаво, подароците по бројот 
и според разноликоста погодени како што треба, извештајот 
за патувањето повеќепати ја насмеа мојата најкритична 
публика. Арон ми нацрта еден пренатрупан пејзаж со зачуден 
елен, кој, секако, личи на мене, а Јожи ми изделка голем стап и 
во него врежа посвета – на тато – прилично долг и јак стап, со 
него ќе се качувам на ридот.
 Патував цел ден, со авион, воз, брзав за да стигнам тука до 
вечер, на местото на спокојот, спроти ридот Сентѓерѓ, и да го 
потпрам грбот на нерамниот ѕид од природен камен, седејќи 
на клупата од багремовина во градината меѓу јоргованите и 
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оревот, слушајќи го птичјиот пој и питомото поддувнување 
на ветрот. Имам впечаток дека некакви бранови се таложат 
меѓу моето чело и ридот отспротива, во чијашто утроба, 
во дамнешните времиња, вриела вулканска магма, но која 
веќе со илјадници години дава овошје, бистри води и опојни 
мириси.
 Во поголемиот број куќи во селото живеат само вдовици. 
Тие, жените, успеваат со животот да воспостават подобри 
односи, мажот не може да си го најде местото, секогаш талка, 
ништо не му оди, сè му пречи, не знае што и како да прави, па 
се занимава со други светови, додека жените се снаоѓаат и 
знаат како да излезат на крај со овоземниот живот.
 Прозорецот е отворен, седејќи на масата ја гледам 
реалноста на Хеѓмагаш, своите синови како доаѓаат и 
заминуваат со своите многубројни друштва, стариците од 
соседството, трактористот, багеристот, овчарот, молерот, 
сопственикот на малото ергеле, лозарите, ромското семејство 
кое секаде оди во полн состав, младите мајки кои во колички 
ги возат своите деца, или ги шетаат држејќи ги за рака, и 
стариците кои со мали чанти, подгрбавени, ги извршуваат 
своите прошетки за подобро здравје. Старите одат со бастуни, 
ситно чекорејќи.
 Се поздравуваме со мештаните што ги среќаваме на улица. 
Најсиромашниот селанец во селото, враќајќи се од крчмата, 
понекогаш ќе падне во цветната леа пред нашата куќа, инаку 
претпладнињата ги поминува на клупата под липата, дома и, 
потпрен на бастун, постојано кима со главата. Да има повеќе 
пари, повеќе би пиел. Старите остануваат сами, некое време 
успеваат да живеат без оние со кои им бил исполнет животот, 
но потоа веќе не.
 Синоќа испив многу вино, и многу зборував, сега 
послушно и тивко се препуштам на заедничкиот појадок, 
малку злорадо го набљудувам сонцето што се искачува на 
небото во слободното претпладне. Што знае восхитениот 
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петел во шест наутро? Што знае пчелата која брмчи околу 
мене? Што знае ридот за облаците што го прелетуваат?
 Денот е влажен, топол, облачен, покрај камената колиба 
грмушките леска ги подаваат огромните листови, еден петел 
негодувајќи речиси очајно креска. Неподвижна, задушлива 
летна спарнина, врбовите листови едвај се занишуваат, 
сонцето се крие зад облаците. Ластовиците прелетуваат над 
масата за пинг-понг, топчето седи во тревата, олеандери 
цветат на терасата, жуборат детски гласови, однекаде се 
слушаат писоци на сколовранци.
 Велат дека годинава има повеќе птици. Срните доаѓаа сè 
до потокот, меѓу нивните заби крцкаше млада пченка. Овој 
месец никакви обврски нема да ме оттргнат од градинава. 
Листовите од ракописот ќе ги конвертирам во пари, парите 
ќе î ги дадам на сопругата која сите нè храни, а јас фино ќе 
можам да се повлечам во своето дувло. Во блиско сродство 
сум со кртот од Хеѓмагаш, кој никогаш не сум го видел. 
Понекогаш со некоја книга ќе излезам на површината од 
земјата, потоа повторно се враќам во подземните ходници, 
можам да копам понатаму.
 Би можел да направам некои работи, нешто за 
хендикепираните, затворените, нешто и за бездомниците, 
за душевно болните, старите и осамените, за татковината, 
за Европа, за светот. Би можел да одјавам од замокот и да 
нападнам ветерница.
 Меѓутоа, ништо од тоа не правам. Се потпирам на 
камениот ѕид, мојот грб ги бара удобните длабнатинки и 
испакнатини. Со преплетени прсти, налактен на колената, 
со затворени очи, се нишам, напред-назад. На клупата 
седи монструм, се плашат од него, никој не му приоѓа. Така 
седи, налактен, во бела испеглана кошула, му годи мирисот 
на оревот. На еден татко дозволено му е повремено да се 
повлече во себе, меѓутоа, на подолга самотија не треба да се 
смета, бидејќи збунетоста би била сеопшта.
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 За да можам вака да седам наспроти ридот, на багремова 
клупа, среде созреаната градина во десет наутро, за да можат 
моите деца, целите вцрвенети, да играат криенка, за да можат 
да имаат свои сопствени гозби, тајни писма и тајни љубови, 
споени големи дружини во градините, куќите, во животот на 
неколку семејства, наскоро ќе морам повторно да отпатувам 
и да држам предавања, секогаш за нешто ново, а тие треба да 
се осмислат и напишат и повремено треба да се застане зад 
говорницата и микрофонот на осветлената сцена.
 Деновите се намалуваaт, летото веќе е на половина, иако 
сонцето уште жестоко пече. Ечи попладневното ѕвоно, лесна 
магла ја прекрива силуетата на Долгата планина, белите 
пеперутки треперат со крилјата, чекорам меѓу две траги од 
тркала, нозете ме носат по меката земја, имам чувство дека 
би можел да полетам. Не ми пречи никаква амброзија, ги 
мирисам цветовите на плевелот. На ливадата овчарот се жали 
на десната нога, мене ме боли левата. На овчарот поубаво му 
е кога лежи на левата страна, но не е многу препорачливо 
да се притиска срцето, та мора преку цела ноќ да се врти во 
креветот.
 Застанувам на една шумска чистинка покрај гробиштата, 
се слушаат само сеници и косови. Во ореовата сенка, од 
моите раменици паѓаат тешки бремиња, дишам со полни 
гради, ме обзема ведрина, нозете ми се полесни, посакуваат 
ливади и полиња. Кога веќе нема да матам вода, ќе заслужам 
прошка. Спомените што ги оставив во другите ќе бидат нивна 
сопственост, тие понатаму ќе ги пренесуваат.
 Во голема саксија се ниша олеандер, би можел и јас така 
тивко да живеам. Излегувам од куќата и се канам себеси на 
тремот од една лозарска куќичка наткрилена со винова лоза 
и богата крошна од смоква. Дождовните капки се заробени во 
цветовите на шипката и бозелот. Ластарите ги шират рацете на 
две страни, се потпираат на оптегнатата жица, стојат безглави, 
забодените колци меѓу нив го чуваат редот.
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 Од напупената уста на една стогодишна лавовска муцка 
извајана во камен тече чиста изворска вода во бетонскиот 
базен обраснат со мов, цутат пупките на тамарискот, човек не 
може да направи ништо попаметно освен да оди, да оди и на 
ридот.
 Во раното летно попладне моите деца градат потпорен ѕид 
на стрмнините на ридот, прават лак и стрела, пишуваат песни, 
играат кошарка, Жужи научи да вози велосипед и ме вика да 
ја видам. Кога ќе види што научила, „Тато ќе падне во несвест“ 
Излегов, навистина вози, вешта е, виси на вратило, се качува 
по ѕид и на дрво. Умее да заплаче кога ќе посака нешто, крајно 
очајно, но од плачењето за миг знае да прејде во триумфална 
насмевка. Учи и ја имитира мајка си. Тато понекогаш î е мил, 
а некогаш лесно му замавнува. За неа тој е голема планина, 
секогаш е подготвена да се качи на него, но какаото од инает 
не го пие, залудно тато подготвува бурен аплауз, Жужи ги 
притиска дланките врз ушите, дури и другите ги предупредува 
да ги затнат ушите, бидејќи тато сега „страшно ќе плесне“.
 Жужи клечи покрај мене на клупата: „Сега цртам 
нешто убаво, толку убаво што ќе се изненадиш, и за тебе 
е.“ Задоволна е со белиот лист, на него со црвен молив 
црта решетки, набргу е готова, бара друг молив, повторно 
шепотејќи, соопштува: „Ова е многу убаво. Роса капе од 
лисјата.“
 „Слегување!“, ќе рече некогаш Жужи заповедно, седејќи 
на нокшир, или ако ја држеле во раце, или кога е стисната и 
î е неудобно, или ако î здодее положбата во автомобилот, 
или ако некој возрасен се обиде да ја бакне. Ако доживеам, 
ќе имам осумдесет години кога ќерка ми ќе наполни дваесет. 
Среќата кратко траеше, како распуст; додека се освестиш, 
веќе дошол крајот.
 Попладне слегуваме на брегот, Јутка му изнајмува кајак 
на Јожи, кој на неполни седум години научи да весла, да се 
качува по огради, по јаже и да вози велосипед во различни 
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положби на телото. На плажа ги набљудува, ги допира сите 
велосипеди, го интересира техниката, сè што може да се 
отвори и затвори, расклопи и склопи.
 Кујната и трпезаријата одекнуваат од детски гласови, 
понекогаш ќе заржам, но најчесто само ги замолувам децата, 
своите и оние од соседството, да бидат малку потивки. 
Ја спуштам раката врз нивните глави, им ги опипувам 
рамениците и надлактиците, само нека јадат, нека раснат.
 Јожи срамежливо и возбудено трча кај две од него малку 
постари девојчиња што во бикини се возат со велосипедите 
по селските улици, имаат сè во изобилство. И Жужи е таму, но 
неа најмногу ја интересираат мачињата, лошото е во тоа што 
не î дозволуваат да ги гали (според мислењето на Арон, да ги 
малтретира), мачињата слатко бегаат од Жужи, само на метар, 
не подалеку, кокетираат, си играат.
 Кога зачекорувам од верандата на камената тераса, го 
подигнувам погледот кон небото, гледам, небото е тука. Не, 
навечер не се чувствуваме изгубено. Јутка под мојот прозорец 
во цветната леа покрај тротоарот посади петунии, сега ги 
надгледува цвеќињата и полугласно утврдува дека, ваму 
и онаму, добро напредуваат, само третата, кутрата, нешто 
свенала.
 Јутка за роденден доби нов велосипед, во бели панталони 
вози во соседните села, се враќа зацрвенета и воодушевена. 
Неодамна падна во очај оти одвреме-навреме била неумна, јас 
î го докажував спротивното, но не вредеше: „Па што и ако си 
неумна? Од мене си секогаш поумна.“ Јутка се смееше. „До кога 
има смисла животот, сине?“, ме праша мајка ми. „Сè додека не 
умреме, мамо“, реков. „Е па, дотогаш сигурно.“
 Излет, пријатели, вечера, заедничка постела, одвоена 
постела, се збогувам со изминатиот ден. Утре на масата во 
градината ќе ја продолжам својата калиграфска дејност. 
Книжевноста е бегство низ прозорец, кога не се осмелувам 
низ вратата да излезам во кујната по кафе.
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 Ноќеска низ куќата талкаа најразлични сеништа, влегоа, 
шепотеа, излегоа. Покрај креветот ти потпираат скала за 
полесно да се искачиш до рајските двери. Но пред да го 
направиш тоа, донеси свежи земички, путер, млеко, свари 
кафе и собери овошје во градината за семејниот појадок.
 Јожи веќе во седум наутро заминува на велосипедот, и 
оттогаш набљудува сè во селото, точно знае што се случува 
во него, кој каде отишол во посета, кој слегол на езерото да 
се бања, кому му дошле внуците. Јожи сака да се дружи со 
постари момчиња и девојки, но тоа го остава за вечерните 
часови, сепак преку ден најинтересно е на потокот каде 
што помалите момчиња се обидуваат да изградат брана од 
огромни камења за да го запрат неговиот тек.
 Момчињата се караат, Арон му се обраќа на својот 
папагал, Јожи е во селска патрола или расклопува нешто, 
Жужи се чешла, Јутка чита списанија на неколку јазици, а јас ја 
прашувам дали е расположена да прошетаме до лавовскиот 
бунар. Сите ги живееме своите животи, децата, откако покажаа 
како се качуваат по ѕидот од оградата, како главечки висат 
на гранките, откако веќе беа Апачи и Команчи, и откако и 
Елвира, модрата папагалка ја пуштија од кафезот и повторно 
ја затворија таму, лаконски се поздравуваат и одат, се борат во 
тревата од другата страна на потокот.
 Сега, за време на појадокот има ведро расположение. 
Ни Јутка не ја боли главата. Арон, до душа, во сон го каснала 
отровна змија и будејќи се на ногата забележал мал црвен 
оток, токму онаму каде што бил каснат, но не чувствува болка. 
Јожи прашува што ќе правиме денеска, дали родителската 
служба се погрижила за целодневна, доволно интересна 
забава за децата.
 Покажувам добра волја, да, попладне можеме да појдеме, 
на пример, во циркус. Се информирам дали денес ќе има 
попладневна претстава, да, ќе има и слонови. Седам во 
автомобилот покрај Јутка, одиме во циркус, î подавам 
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бисквити кои ги грицка, потоа шише со вода, која полека ја 
пие, ниту за миг не го тргнува погледот од патот.
 Притоа не престанува да маѓепсува, да ги смирува 
децата, да ја спитомува Жужи, да дава идеи, да ги убедува 
да ги затворат очите и да пробаат да отспијат малку, додека 
јас мрзливо и тапо ја разгледувам околината, го додавам 
шишето минерална вода, молчам, и ако Јутка е незадоволна, 
или horribile dictu, гласно негодува, не се спротивставувам, 
бидејќи овој свет, со сè што има во него, е најдобар од сите 
постоечки светови. Дури и регресијата на телото којашто ме 
очекува, дури и низата порази на стареењето е поинтересна 
од оној свет. А што се однесува до воскреснувањето, како да 
не верувам во него, барем во она што се случува секое утро, 
сè додека еднаш претставата, од технички причини, не биде 
откажана.
 Јутка се грижи дали Жужи ќе биде во состојба да издржи 
до крајот на претставата, бидејќи момчињата, кога како 
малечки ги одведов во циркусот, веќе за време на паузата 
побараа да ги однесам дома, се презаситија. Мноштвото 
глетки кај нив предизвикуваа мака и тага. Почна да им 
недостасува мајка им и детската соба, каде што само тие ќе се 
качуваат по орманот, со намера оттаму, евентуално, да скокнат 
долу, но каде што по небото не летаат некакви си златни, 
светкави и во бело облечени сеништа, додека долу се мотаат 
некакви си кловнови, мајмуните возат велосипеди, а некои 
девојки танцуваат на коњи. Циркусот, секако, најмногу î се 
допадна на Жужи, дури и најневештите артисти ги награди со 
жесток аплауз.
 Јутка и јас се качивме по ридот за да прошетаме, но не 
долго, дома нè чекаат децата, тринаесетгодишниот Арон, 
дванаесетгодишниот Јожи и четири и пол годишната Жужи, па 
девојчињата од соседството и нивните другари. Уште кријат 
од Јутка како напредува претставата Мажите на Будрул Будур, 
чиишто проби се одвиваат на катот.
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 Добро е кога мама е дома, макар и во својата соба, додека 
тие на катот си играат театар. Арон е писател и режисер, 
на Жужи, секако, î е доделена главната улога, значи, таа е 
преубавата принцеза Будрул за чијашто рака се води борба 
на живот или смрт, но таа изрипува од колепката од плетени 
гранки и на секој додворувач вака му довикува: „Иш!“ Раката 
на Жужи на крајот ја освојува Јожи, спрема кого принцезата се 
однесува надмено, ајде, малечок мој, вака или онака. Јожи се 
смее и прави со Жужи што ќе посака.
 Јожи со совршени движења ја фрла топката во кошот, 
од трите деца тој уште на почетокот беше повешт, посвесен, 
побрз, пологичен, прониклив и повнимателен. Тој секогаш 
на време од устата на својата сестра го земаше она што не 
би смеела да го проголта. Арон, пак, ги чита Шекспировите 
приказни, и сега сета своја сила и знаење ги посветува на 
претставата, секако покрај другите, поетски и сликарски 
преокупации, пинг-понгот, градењето бункери, криенката и 
другите најразлични интереси. Голем шегобиец, пред малку 
стави гаќички врз главата на Жужи и ја нарече вселенски 
штурец. Арон умее со зборовите, со нив може да создаде 
речиси сè, вицеви и песни, и тажни и весели, сосема лесно. 
Од неговиот заден мозок како искри излегуваат необични 
зборови, ги чул од Јутка, кога навечер ги заспиваше со 
приказни, Арон го држеше на левата, а Јожи на десната страна, 
а тие, цицајќи ги палците, слушаа целосно посветени. Очите на 
Јутка блескаат во полн сјај, се радува што печалбарот се врати 
дома.
 Кога станува збор за пишување песни, Арон не мора да 
седне на маса, ги смислува и на игралиште, на столбот од 
оградата, или талкајќи по улиците, танцувајќи во градината, 
или во када, или на веце школка, подоцна ги запишува. Во тие 
моменти не треба да се седи до него, туку треба дискретно да 
се повлечеш, но ако се работи за задачи по математика, тогаш 
Јутка е потребна; патем ќе ги препише песните на синот на 
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компјутер и ќе ги испечати. И ќе ги фали, стих по стих, само 
понекогаш ќе ја спомене невештата употреба на некој збор. 
Јутка умее да лета пред децата на небото на „добриот живот“.
 А „добар живот“ го нарекуваат вечерниот ритуал кога 
Јутка по вечерата и бањањето, на приквечерина, а потоа 
и кога ќе се стемни, ќе помине речиси еден час со трите 
деца, се шегува и се надмудрува со нив, терајќи ги со неа да 
летнат кон небото, за малите ластовички сè послободно, со 
поголема самодоверба да ги шират крилјата. Јутка се труди 
да ги наговори момчињата да ги издржат „плачките“ на Жужи, 
бидејќи ако нешто не е како што таа сака, веднаш почнува да 
плаче, упорно плаче, неодоливо, а многу работи сака, речиси 
и толку многу не сака, но најмногу сака мајка î да ја прегрнува 
и бакнува, и сите да î посветуваат внимание.
 Живееме во семејство во кое постојано се воспоставуваат 
нови и ранливи рамнотежи, којзнае, можеби на нашата 
најсакана î здодеале желбите на ќерка î, можеби е веќе 
уморна на момчињата да им биде сигурно пристаниште, и во 
меѓувреме да води сметка за илјадници подробности за кои 
треба да се грижи една мајка. Забележав дека по правило 
предизвикувам нервоза секогаш кога ќе се замешам во какви 
било човечки односи. Ако не се однесувам како молчалив 
кинески мудрец, постои опасност да повредам некого дури и 
во сопственото семејство.
 Јутка задутре ќе наполни четириесет и пет. А јас утре 
шеесет и шест, значи обајцата сме родени во знакот овен, 
се запознаваме веќе дваесет и неколку години, можам да 
насетам за што размислува дури и кога молчи. Нè носи на 
сопствениот грб, три деца и маж, со сите наши практични 
проблеми. Не е лесно сè да се запомни, да се поттикнува, 
пофалува, утешува, да се измислуваат неверојатни приказни, 
да се извлечат поуки од поминатиот ден, и да се изведе секоја 
вечер ритуалот од часот по англиски јазик, преку миење заби 
до одење в кревет. Кога навечер после девет, а почесто околу 
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десет, ќе излезе од детската соба, по еден час или два и самата 
ќе заспие, ги извршила своите најосновни должности.
 Покрај себе ја спушта книгата и шолјата чај од камилица. 
Си го почитува она малку време што може да го посвети на 
читање. Зема уште и една тетратка со тврди корици, својот 
дневник, и многуте списанија на најразлични јазици. Уморна 
е, сега би сакала лесна починка, да биде сама, сега никој нека 
не î се обраќа, никој ништо нека не бара од неа, олабавена 
и растегната сака да се препушти на самата себеси. Умее 
да спие како бебе, само Жужи да не направи некоја сцена 
преку ноќта. Кога децата беа помали го слушаше секој шум од 
детската соба, спиеше но свеста î беше будна, доколку некое 
се разбудеше и заплачеше.
 Сега сè е толку добро што се појавува страв дека ќе се 
случи нешто што ќе го наруши нашиот живот, некое липање, 
хистерично врескање, лоши сништа; накострешени осами 
фрлаат сенки само до границата што дозволува сите во 
семејството, кога се разговара за минатите времиња, да се 
сеќаваат само на среќните моменти.
 Тука сум кај што сум, целиот свет ми се струполил врз 
скутот, или јас сум го направил тоа во неговиот топол скут, 
од кој еднаш сепак ќе бидам испуштен. Во жешките летни 
попладниња, во ладовината на работната соба, ја започнувам 
приказната, уште не знам каде ќе ме однесе.
 Одам во градината одзади, во расцутената крошна од 
кајсијата пчелите приредуваат свадбена гозба. Од движење до 
мирување, од брборење до молчење, од копнежи до спокој, 
од недоволно до доволно, од страв та до пристигнување – во 
подобрите моменти се надевам дека тоа е мојот пат.
 Мојот живот помина во знакот на несигурната веројатност. 
Сега, во секој случај, е мир. На деведесет и петгодишната мајка 
î ја наместив перницата во плетената фотелја. Потпирајќи се 
на бастунот и куцајќи отишла на терасата, î ја донесов книгата 
и î реков дека ќе излезам во градината. Синоќа многу пиев, 
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сега сум безволен, главата ми е тапа. Арон лежи на стомак 
на верандата и чита, Жужи испробува убаво фустанче, се 
преправа, се врти за фустанот и нејзината убавина да бидат 
волшебни од секој агол.
 Јутка оди со децата на ридот, од напуштениот каменолом 
ќе донесе неколку помали парчиња скаменета вулканска 
магма, од нив ќе направи огниште во градината. Јутка има 
планови за градината, тивки, фини малечки планови. Во 
нејзиното опкружување и онака сè се случува тивко, нејзините 
намери се секогаш едвај видливи и човек мора многу да се 
потруди доколку сака да ги открие.
 Таа замислите не ги остварува како Ѓури Јовановиќ, кој 
живее неколку куќи погоре на нашата улица, во чијашто 
градина се изведуваат херојски и величествени зафати, 
каде што сè е внимателно испланирано, дури до местото на 
чуваркуќата, имајќи ја во предвид секоја садница. Собните и 
кујнските ѕидови уметникот ги наслика со сликарска четкичка. 
Поплочувањето на влезниот дел на градината бара од купот 
грубо изделкани камења мајсторот да ги издвои парчињата 
што најдобро ќе се вклопат, за во мозаикот на подот да 
има помалку празнини. Камењата се наредени по подот, а 
уметникот, небаре чапја, гледа одозгора кои си одговараат. 
Работата оди бавно, но делото е совршено, секојдневно 
чекори по него.
 Кај нас ниту во куќата, ниту во дворот не може да се 
случи нешто спротивно на желбата на Јутка. Таа разгледува, 
одобрува, решава. Може, до душа, и јас да дадам некои 
глупави предлози, но тие немаат никаква тежина. 
Управувањето и самото изведување, преземање, вклопување, 
усогласување во поширока смисла, одобрување и од 
естетска гледна точка промислено уредување, накратко, 
сè она што им вдахнува душа на работите, е надлежност на 
Јутка. Јас погрешно би постапил ако би се замешал во нешто 
за што сум помалку информиран или во што сум помалку 
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промислен од неа. Признавам, јас сум побавен и заборавам, 
во согледувањето на работите не ги земам предвид сите 
околности, а и се пуштам во крајности кога станува збор за 
количини, секогаш претерувам, а што се однесува до вкусот, 
мојот ни одблиску не е толку префинет како нејзиниот. Ако 
се замешам во нејзините работи, веднаш ќе настане хаос. 
Тајната на мирот е во тоа што не се плеткам во туѓите работи и 
обврски.
 Некои наши пријатели се во состојба да поминат три 
илјади километри за во Шпанија да уживаат во доцното лето. 
Јутка забележува, дури и кога би постоела закана од некоја 
нова наезда на Татари, повеќе би сакала да се сокрие тука во 
Бакоњ, наместо три илјади километри да седи зад воланот, до 
шпанската ривиера, во некоја си изнајмена куќа што по ништо 
не е подобра од нашата, бидејќи во оваа, во Хеѓмагаш, штом 
зачекори со ногата во градината и оттаму во кујната, мноштво 
предмети ја поздравуваат. Цврсто е уверена дека од розите 
во нашата градина и од доматите купени од сосетката не ни 
треба ништо поцрвено на светот. Не треба да се потцени ниту 
тоа, дека тука има доволно простор и да се разделиме, па така 
полесно да се поднесуваме. Потпрен на оградата, гледам во 
пченката, облаците кротко се здебелуваат, лесниот ветер ги 
придвижува листовите, итро ги расчешлува.
 Јутка ме вози во Таполца, на железничката станица. 
Седиме, држејќи се за рака, на една клупа на перонот преполн 
со деца, но бидејќи обајцата подобро поднесуваме таа да 
замине со автомобилот отколку да го почека заминувањето на 
возот, решаваме да се збогуваме, да не го чека брзиот воз кој 
тргнува од Целдемелк, преку Ук до будимпештанската Јужна 
железничка станица, па Јутка брзо го напушта перонот пред 
русокосата железничарка со црвена капа да му даде дозвола 
на машиновозачот да тргне. И со автомобилот се враќа во 
нашата куќа во Хеѓмагаш каде што веќе ја чекаат децата.
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*
 
 Кон средината на април 1945 година добив порака дека 
мојот братучед Ласло Кун пристигнува во пет попладне. Тој 
тогаш имаше триесет и седум години, јас дванаесет. Знаев 
дека првин ќе ги поздрави жените на различни возрасти во 
станот подолу, мојата сестра Ева и едно бебе, веќе и не се 
сеќавам чие беше, но дека потоа ќе се качи горе во станот 
што го користев сам, вклучувајќи ја и терасата со поглед на 
реката Шебеш-Кереш, библиотеката и бифето – ништо не 
беше забрането. Можев по цели денови да читам, да талкам 
низ градот, не требаше никому да кажувам каде одам и што 
правам, иако дури и немаше да имам ништо против и некој 
да ме прашаше нешто и да ме погледнеше чудно доколку не 
ќе знаев нешто што би требало да знам. Ме смири сознанието 
дека пристигнува некој поодговорен, бидејќи иако во 
семејната хиерархија Лаци и јас бевме на исто ниво, сепак 
беше постар, па затоа и беше донесена одлуката, а можеби 
и самиот решил, тој да ни биде старател, нашиот хранител и 
заменик татко, сè додека нашите родители, кои беа одведени 
во мај 1944 година, не се вратат од некој работен логор кога 
конечно ќе заврши војната. Ако воопшто се вратат. Така, од 
него очекував упатства, да ми каже што се моите должности.
 Зјапав во вратата седејќи на големата тркалезна маса 
во огромниот стан на брегот на Кереш во Наѓварад, станот 
му припаѓаше на Ѓерѓ Погањ – во тоа време беше градски 
тужител, пред тоа бил адвокат, кога избувнала војната бил 
во работните единици (и неговото семејство страдаше во 
логорите), и одеднаш се појави мојот братучед, Ласло Кун од 
Букурешт, што беше многу необично, бидејќи како да влезе 
татко ми, само што Лаци беше за глава повисок и поширок 
во рамениците, значи во секој поглед покрупен, а освен тоа 
и десет години помлад. Самоуверен, елегантен млад човек, 
костумот му беше беспрекорен, се гледаше дека веќе го носел 
и дека одлично се чувствува во него.
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 Дојденецот таму, во Варад, во однос на мештаните 
делуваше поотмено, поелегантно, се гледаше дека доаѓа 
од метрополата, тој не ги помина понижувањата на кои беа 
изложени протераните во логори. А оние што се вратија 
од логорите беа среќни што останале живи, и беа многу 
ситничави, бидејќи сè што имаа можеше да се собере во еден 
ранец. Шведски лорд, î реков на сестра ми за Лаци, свесен 
дека такви не постојат. Лаци не ја поднесуваше ситничавоста, 
а неговата неоспорна горделивост се покажуваше според 
начинот како по кратка постапка ги решаваше проблемите 
со другите; иако неговите родители беа обични, мали луѓе со 
чесна егзистенција, тој очигледно не сакаше да биде таков: со 
висина од над сто деведесет сантиметри тешко е да се глуми 
мал човек.
 Не поставуваше многу прашања, го интересираше дали 
сум задоволен со сместувањето, смирувајќи ме дека во овој 
стан треба да издржиме само уште некое време, ќе се врати 
за помалку од еден месец и ќе нè земе во Букурешт, во своето 
семејство, кај својата жена и деца, и дека отсега натаму и ние 
ќе бидеме негови деца, без оглед на тоа дали нашите родители 
ќе се вратат или не. Со тоа изгледаше дека разговорот е 
завршен, но јас го прашав што треба да правам додека не 
се врати. На тоа од задниот џеб извади дебел сноп хартиени 
банкноти, ги стави пред мене на масата, рече дека се мои и 
дека моја работа е само да ги потрошам. Истата задача î ја 
даде и на сестра ми Ева

*
 
 Оттогаш секој ден одев во слаткарница на кремпити и 
неколкупати го гледав советскиот филм Шест часа по војната. 
Ни рускиот глас, ни романските титлови не ги разбирав, но по 
неколку гледања можев да заклучам што зборуваат. Од еден 
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прозорец љубезно ми се насмевна млада жена, неколкупати 
се вратив под прозорецот, но жената повеќе не се појави. 
Умеев да се помирам со поразите, со изгубеното.
 Подивев, се гледаше и по тоа што откопчував по две-
три горни копчиња на кошулата, ќе ја ставев раката под 
пазувите и заборавено се чешкав. Тоа го забележа тетка 
Жофи, која во Будимпешта за време на окупацијата и 
владеењето на њилашите се грижеше за нас, за вкупно пет 
деца, за мојата сестра Ева, за двајцата мои братучеди од 
Береќоујфалу, Иштван и Пал, за родениот син Петер, и за мене. 
Во Будимпешта немаше што да се јаде, јас и Ева порано го 
напуштивме големиот лекарски стан во центарот на градот, за 
тетка Жофи да има две усти помалку за хранење, иако ни така 
не î олеснивме којзнае колку.
 Трите момчиња ги одведе во Коложвар, каде што нашиот 
вујко Ференц Добо, трговец со книги, ја преживеа војната 
и прифати да се грижи за нив; така триесетгодишната тетка 
Жофи можеше да го бара својот маж, уште не насетувајќи дека 
нашиот вујко, докторот Ѓула Задор, психијатар и невролог, 
може да го најде само во масовна гробница во западна 
Унгарија, каде што го стрелале и закопале припадниците на 
унгарската воена жандармерија со амблеми стрелест крст 
околу ракавите. Враќајќи се од Коложвар* во Будимпешта, 
тетка Жофи накратко остана кај нас во Наѓварад**.
 „Ѓури, сине, што се случи со тебе што вака си се 
распуштил?“, праша тетка Жофи. „Нема ни шест недели откако 
се разделивме, а ти веќе имаш вакви необични манири?“ 
Се смешкаше, можеби и се шегуваше, но нејзините зборови 
можев и сериозно да ги сфатам.
 Две момчиња, браќа, пуштени од работните единици, 
враќајќи се дома, накратко останаа кај нас и за време на 
вечерата, околу тркалезната маса дивееше црн хумор, 

* – Денес Клуж-Напока, Романија (заб. на. прев.)
** – Денес Орадеа, Романија (заб. на. прев.)
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прераскажуваа згоди и незгоди во кои случаите на насилна 
смрт се црнееја како семките во лубеницата. Браќата се 
натпреваруваа за насмевката на тетка Жофи, но за моја утеха 
нејзина насмевката секогаш содржеше сериозна доза на 
резервираност.
 Тетка Жофи наредното утро го продолжи патот, јас се 
мотав по брегот на Кереш, набљудував колона интернирани 
кои следеа еден полицаец облечен во делови од најразлични 
униформи и секојдневно излегуваа да ги расчистуваат 
урнатините. Лесно можеа да побегнат но, наводно, никој не 
го направил тоа. Ја барав куќата каде што пред три години 
живееше дедо ми, во неа најдов непознати луѓе, не сакаа 
ништо да знаат, повторуваа само едно па исто, дека нивните 
куќи се урнати во бомбардирањата. На масата имаше неколку 
кифли намачкани со мармалад, ме понудија, но не жалеа што 
љубезно ги одбив. Во едниот агол на кујната едно девојче 
црташе нешто во тетратка, за оние неколку минути додека бев 
таму ни трипати не ја крена главата, но сепак обајцата добро 
се погледнавме. Во таа улица навратив уште неколкупати, 
надевајќи се дека ќе ја сретнам додека се враќа од училиште, 
но тие случајни прошетки не го донесоа видувањето на кое 
се надевав, и кое во меѓувреме го облагородив и со пристоен 
текст. Во мојата глава, имено, стапивме во сериозен дијалог.
 По некое време престанав да шетам по таа улица, повеќе 
не одев на таа страна, бидејќи еднаш таму налетав на тетка 
Гиза. Ме бакна, јас малку грубо се ослободив од нејзината 
прегратка. Не бев во состојба да преминам преку тоа што во 
Будимпешта, ненадејно, без ниту еден збор, нè напуштија на 
почетокот на владеењето на њилашите, и не î ветив дека ќе ги 
посетам. И тие стигнаа тука, во Наѓварад, се вселиле во куќата 
на некои роднини и го присвоиле нивниот имот. Се збогував 
со воздржана насмевка, не î ја кажав дури ни нашата адреса.
 Немав право на таква студена воздржаност; конечно, 
тетка Гиза нè спаси праќајќи ни покана од престолнината. Тоа 
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што таа година, во која нашите родители беа во австриски 
работнички логори, после тетка Гиза се најдовме под надзор 
на други роднини – тетка Жофи, чичко Имре Секељ, а сега и 
кај Ласло Кун – не ми даваше право да не î се заблагодарам 
за оние четири месеци што ги поминавме кај неа. И тоа 
не е противречно со фактот дека ненадејно нè напуштија, 
верувајќи дека ќе се најде некој друг што ќе продолжи да 
се грижи за нас. Можевме да бидеме благодарни оти кај тие 
луѓе што нè прифатија поминавме неколку месеци навистина 
исполнети со настани.

*

 Тоа што, сега, заминуваме во Букурешт ме исполни со 
љубопитност и вистинска патна треска. Некаде слушнав дека 
таму живеат повеќе Унгарци отколку во некои провинциски 
унгарски градови. Нè очекуваше долг пат и тоа во голема, 
црна лимузина од марката Крајслер Империјал што Лаци го 
купил од романската кралица, сосе возач. Откако можеше 
повторно легално да работи, организираше трговија во сите 
правци меѓу Букурешт и Трансилванија, но имаше работа и во 
Коложвар и Брашов, така што патем можевме да отседнуваме 
во семејни амбиенти.
 Ако од денешна перспектива го погледнам тој период, 
можам да кажам дека за таа една година на културно ниво 
се качив за една скала повисоко, од провинцискиот среден 
граѓански слој во високите кругови на велеградската 
интелигенција, иронијата го одредуваше нејзиниот поглед 
на светот, спротивно на моето семејно опкружување во 
Береќоујфалу и наивната носталгија. Се смешкаа на мојата 
желба да се вратам таму, но јас тврдев дека селото за мене 
е идеално место за живеење, сè друго сметав за привремен 
престој.


