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ЗНАЦИ

Но ви идеј ни ре ше ни ја за рек ла ми: бру то двесте 
и пет мар ки, сто на ра ка, пе е сет во ди на ри – ве ќе 
лег на ле на смет ка. Ако ба рем по ло ви на од тоа ми 
ос та не, за до во лен сум. И она ка се ко гаш по неш то ќе 
се за гу би по пат.

„С ре ќа што се тол ку мр з ли ви. Ни рек ла ма за се бе 
не мо жат да си смис лат!“, збо ру ва Ди на, ка ко што чес-
то знае да се ис т р ча, прек р с ту вај ќи ги но зе те – по пат 
пов ле ку вај ќи си го ра бот од своeтo црве но-црно ка-
ри ранo здол ниш те на до лу, здолниш те кое, из г ле да, 
бе ше дел од неј зи на та работ на уни фор  ма.

„Не, не е баш та ка. Не кои бит ни лу ѓе, биз нис при-
ја те ли на тат ко то на мо ја та соп ру га, ве ќе на го ле мо 
збо ру ва ат по гра дот де ка сме нај доб ра фир ма“, ја пот-
се тив уш те ед наш.

„С к ро мен си, ка ко и се ко гаш“, ве ли Дина повтор-
но за тег ну вај ќи си го ку со то ка ри ра но здол ниш те. По-
тоа вни ма тел но си проб ра низ ко са та пад на та врз неј-
зи ни те ја гот ки и дел од неа си преф р ли зад уво то.

„Нап ро тив“, про це див низ за би, и се подиг нав од 
удоб на та кож на фо тел ја. Ре чи си се кое дви жење на 
те ло то ис тис ну ва ше или пов ле ку ва ше по мал ку воз-
дух од неа. Ди на пак ја от во ри сво ја та круп на ус та ка-
ко да ќе ка же неш то, ама не ре че ниш то. Пог ле дот на 
неј зи ни те – ис то та ка круп ни – очи ѝ пад на на мо ја та 
врска The king of ties со ка фе а ви и црни ри ги. Мо же-
би се пак тре ба ше да ѝ ка жам де ка тоа што ме на ре че 
ск ро мен, не е баш не ко ја по фал ба за ме не. 

„Ќе те ле фо ни рам“, се ре ши. Ве ли ко душ но ги ра-
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ши рив ра це те, и во че кор-два ги ис ка чив скали ла та 
над вор од прос то рот кој ја вр ше ше функ ци ја та на 
мо ја биз нис-кан це ла ри ја. Воз див нав дла бо ко – она ка 
ка ко што мо же да се вди ши воз дух са мо во де кем в ри. 
Над вор, пај то нот пот с кок ну ваше по ули ца та начичка-
на со тра фи ки. Др жеј ќи ги уз ди те, пос та ри от Ци ган 
мр зо вол но го уди ра ше пом ла  до то, крат ко ис т ри жа но 
мом че крај не го, кое се праве ше де ка не ги за бе лежу-
ва уда ри те. 

Ми го де ше ку со то сто е ње над вор на улица та, 
сред сту де на та маг ла. Не ма ше при чи на за бр за ње и 
по тиш те ност. Се тру дев до па ри да стиг ну вам по лека, 
а ос та то кот од вре ме то да го по ми нам во спо кој с т во, 
и да се ос ве жу вам на на чин што во мо мен тот ми се 
чи ни нај со од ве тен.

Ко га се вра тив, ја нај дов Ди на на вед на та над мо-
ја та ра бот на ма са. За пи рај ќи ја ра ка та во ко ја ја др-
же ше кр па та, таа наг ло се зав р те на кај ме не, и поч на 
по ле ка да се ис п ра ва, гле дај ќи ме: ку со то здол ниш те 
по ле ка ѝ се спуш та ше на до лу по цр на та тан те ла ко ја 
ги об ра бу ва ше бра он чора пи те од ис ти от ма те ри јал. 
Нај лон без елас тин, мис лам. Мо рал но то ис п ра ва ње 
прос тум се ко гаш ре зул ти ра со спуш та ње на фус та-
нот, и об рат но. Оваа до сет ка ме раз вед ри. Чу деј ќи ѝ 
се на мо ја та бес п ри чин с ка нас мев ка, или пак на неш-
то дру го, ја тргна кр па та нас т ра на и се под на мес ти.

„Мис лев мал ку да пот су ре дам“, ре че погледнувајќи 
го те пи со нот, па пак ме не. Во неј зи ни те очи, ми се чи-
ни, из г ле дам дос та моќ но. Са ми от се бе си, си личев 
на оние ти по ви кои, ако се си гур ни де ка по доц на 
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не ма да има ат не вол ји, со за до вол с т во би си има ле 
ра бо та ду ри и со не ко ја уче нич ка од шес т то од де ле-
ние. Или ду ри и со не кој уче ник, по не ко гаш. Кој ќе го 
знае, да му ебам...?

„Сум пре да вал, не е и тоа ло шо, има фи ни работи, 
па не кои од уче нич ки те, и то’... Ама не ма леб од на у-
ка. Зав р шив ис то ри ја и ге ог ра фи ја, а гле дај ме се га“, 
ми збо ру ва так сис тот. На око лу че ти ри е се ти на го ди-
ни, со јак труп, јак на од ве лур, со мал ку по бе ле на ко-
са од ст ра ни те. Се жа ли де ка по не ко гаш ќе на тис не 
по не ко ја од муш те ри ки те, осо бе но оние што седну-
ваат на зад но то се диш те.

„Се то тоа ти е пре си па ње од шуп ли во во праз но“, 
ви ка, уди рај ќи со ра ка та по во ла нот и пог лед ну вај ќи 
ме на крат ко во бур ма та. „Г ле дам, оже нет чо век си, 
скоц кан, се кла дам де ка са каш да си ја из не ве ру ваш 
же на та. Ама, ве ру вај ми на збо рот, да ле ку нај доб ро 
е да си ја изе беш же на та, ту ка се знае кој-е-кој и 
што-е-што. А јас: вдо вец!, до да ва вр теј ќи со гла ва та. 
„И се га, ба рај ќи ед на, неодре де  на же на, ко ја ја не ма, 
мо рам да ги лег ну вам мно гу...“

„Ммммм...“
„Да ти ка жам: лес но е да се зба ри ри ба, са мо тре-

ба да си от ка чен. А ка ко сред нош ко лец: бев луд к’о 
стру ја! Е, да ми се тие го ди ни и овој ум се га... Полес-
но би на ле тал на онаа вис тин с ка та, или бар би лег-
нал по ве ќе од муш те ри ки те, ко га ве ќе и она ка за луд-
но ги ебам. А ако не си от ка чен а си са мец – ниш то 
од секс! па се ’а ти ви ди...“ ве ли.

Так сис ти те, со кои обич но се во зам, обич но мол-
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чат ко га тре ба да се из ви нат што вра ќа ат по мал ку 
ку сур, а збо ру ва ат ток му то гаш ко га нај мал ку тре ба. 
Овој, ед нос тав но, не спа ѓа ше во таа ше ма. Вп ро чем, 
мис лам де ка не сум срет нал ни кој сли чен на не го.

„Па“, не ра до се сог ла су вам со ис ка зот на машка-
та со ли дар ност, „јас тол ку сум бли зок со же на ми што 
сек сот со неа е ре чи си ин цес т“, ис к ре но до да вам. 
„Но, нов пар т нер не се на о ѓа та ка лес но...“.

„Знеш што ти тре ба те бе? Со о чу ва ње со стра вот!“ 
ме прос т ре лу ва со пог лед и наг ло префр ли во тре та. 
Па во чет в р та. Со пол на бр зи на ги се че ше кри ви ни те, 
пот фа ќај ќи ги тро то а ри те, ги про ма шу ва ше со об ра-
ќај ни те зна ци, мач ки и ми ну ва чи. Во ужас, ме не ми 
ос та на са мо да се те шам де ка доб ро го поз на ва квар-
тот. Са кав да се раз ви кам, но не го нап ра вив тоа. 

„Ин цест, ви каш?, То гаш, тоа не ти е же на“, ми 
од го ва ра за ди шан, ду ри от ко га зас та на. „А ма, брат, и 
сто го диш на та вој на тра е ла сто и чет рнаесет го ди ни, 
па пак се ви ка сто го диш на вој на“.

Ми да де ви зит-кар та на ко ја пи шу ва ше Ду шан Ра-
љиќ, ис то ри чар. Пла тив. Би деј ќи тој, не ли, не е так-
сист, ту ку прос ве тен ра бот ник, му пла тив за пре да ва-
ње то, из г ле да, а во зе ње то ми бе ше гра тис. И што и 
да сум пла тил, из ле гов бргу, на полпат по ме ѓу мо ја та 
зг ра да и стак ле ни от – во фор ма на ку по ла – ду ќан. 
При би рај ќи ду ша, се чу дев кол ку ту ѓо ми де лу ва пог-
ле дот на се кој д нев на та глет ка кон со сед ни от кварт, 
за ра ди маг ла та. Ав то бус ка та пос тој ка е праз на, ако 
не ги сме там две те де војки на клу па та под плас тич-
на та нас т реш ни ца. Ед на та ѝ се беше пот п ре ла со 
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гла ва та на дру га та на ра мо. Или ѝ се сло ши ло, или 
ед нос тав но си се дос та блис ки. Таа мо ја ис та ди ле ма, 
из г ле да, ја де леа и си те оние лу ѓе, осо бе но од маш-
ки пол, кои, од окол ни те ба кал ни ци и вле зо ви, одед-
наш, ре чи си во миг, ја ис пол ни ја пос тој ка та, гле дај ќи 
ги две те, по мал ку сом ни тел ни бри нет ки. Та ка се бе си 
си го об јас нив и па тот до мо ја та оми ле на про да вачка 
во блис ки от ду ќан. А та му, тен ка та – ве ро јат но два е-
сет го диш на – црнка, со ли це то за ок ру же но од ста рин-
с ка та ра монс-фри зу ра, ста пи во поз на ти от ри ту ал на 
наб љу ду ва ње. Ка ко и се ко гаш, ги прек р с ти ра цете и 
поч на да гле да ди рек т но во ме не, пов ре ме но дури и 
со свет ка ње во очи те. Не кои лу ѓе де лу ва ат ха риз ма-
тич но без ог лед на ра бо та та што ја ра бо тат. Не мис-
лам де ка не кој со треп ка ње на очи те или со ед но до 
две по ди га ња на ве ѓи те ин с тант ги реша ва ра бо ти те: 
но, ако ве ќе не е пре суд на, тогаш ха риз ма та ба рем 
мо же чо ве ка да го из д вои од дру га та бе да и од бед-
ни ци те со кои е пос то ја но опк ру жен. Се пра шу вав 
да ли про да вач ка та со вак во то ука жу ва ње вни ма ние 
кон ме не са ка са мо мал ку флерт или неш то по ве ќе 
од тоа, или пак по до бар про мет за дуќа нот, или се то 
тоа за ед но. По лес но от колку обич но – нај ве ро јат но 
за ра ди не о дам неш ни от пре тр пен страв во так си то 
– глас но по ба рав презерватив.

„До маш ни обич ни, ита ли јан с ки обич ни, или со 
вкус на овош је: ја го да, ли мон, ана нас, ванила“, поле-
ка ре де ше, чи тај ќи од по ну да та на ам ба ла жа та на ре-
де на на раф то ви те.

„А кое овош је Вие би ми го пре по ра ча ле?“
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„Не би Ви пре по ра ча ла овош је“, ве ли, за мис ле но 
три еј ќи си ги ус ни те ед на од дру га.

„Не сте љу би тел ка на овош је?“
„А-а“, клим ну ва со гла ва та.
„А ко га зат во ра те?“
„Во осум.“
„Ќе раз мис лам. Жи ве ам ту ка, во бли зи на.“
„Знам“, ве ли.
Тоа е тоа, си мис лам, пог лед ну вај ќи во маг ла та 

на стем ну ва ње. По доц на, во мо јот влез го нав ле ку-
вам пр с те нот на зад на прстот, Да да ме до че ку ва во 
ход ни кот и га леј ќи ме и гриц кај ќи ме по увото, ми го 
ме ри и про це ну ва умо рот. Чув с т ву вај ќи го ми ри сот 
на ру че кот и неј зи ни от слат каст ми рис – кој нај чес то 
зна чи де ка до би ла мен с т ру а ци ја – ѝ пред ло жив да 
во ди ме љу бов. Ако до би ла, ќе ме од бие и ќе имам 
нов кре дит за без пос ле ди ци да мо жам да ги из бег-
ну вам брач ни те об в р с ки уш те не кое вре ме. Но, за бо-
ра вив де ка таа се по ти при лич но и во дру ги слу чаи 
– како ко га па ту ва со град с ки от пре воз да си го ви ди 
си нот: па го во ди на ки но, во слат кар ни ца, ме ѓу мно-
гу народ, и мо ра мно гу да се ис по ти ла... Ст рас та ме ѓу 
нас се га се ше. А са мо до пред по ла го ди на, по лу ду-
вав ме од страст ми рисај ќи се еден со друг. За ра ди 
таа страст и на суд го из гу би пра во то на ста ра телство 
над сво јот четво ро го ди шен син, ама неа ду ри ни тоа 
ка ко да не ѝ бе ше тол ку бит но. Би деј ќи таа бе ше при-
чи на та за раз вод на бра кот, на суд по ми на ду ри и 
со лид но – не мо ра ше да пла ќа ни как ва от ш те та, а 
де те то мо же да го гле да ед наш не дел но, а ду ри и јас 
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по не ко гаш ќе го ви дев.
Соб ле ку вај ќи се, се гот вам да си ја пла там греш ка-

та при тол ку ва ње то на ми ри сот на Да да. Ме че ка под 
ту шот, мес теј ќи ја тем пе ра ту ра та на во да та. Клекна, 
и си го пре дип ли са ло то на сто ма кот: е, ре чи си за 
са мо по ла го ди на брак, од це ла та мо ја же на, са мо 
дол ги те прсти на ки те ни со пр с те ни, и свик на ти на се-
ка ков на кит, не ги на пад нал це лу ли тот. Ја засилувам 
сла ви на та обе ле жа на со цр ве на точ ка: јас са кам по-
топ ла, а Да да пос ту де на во да за ту ши ра ње; таа ја 
ос та ва вра та та од ку па ти ло то по дот во ре на, а јас, ако 
неш то не ми се до па ѓа, тоа е прос то ри ја та во ко ја 
се на о ѓам – да не е затворе на. Так ва та от во ре ност 
на Да да ја пра ве ше и најго ле ма та раз ли ка ме ѓу нас. 
За раз ли ка од неа, јас ужи вам во тем ни на та, ко ја ми 
е од осо бе на по мош ко га во ди ме љу бов. Вле гов во 
со ба та, а по тоа и во Да да, по пат га сеј ќи ја ноќ на та 
лам па. По се ка ко ја мер кав про да вач ка та, и во нај лош 
слу чај, за да ја при ви кам во се ќа ва ње то до де ка сум 
пос лан врз мо ја та ме ка же на. Или, до де ка мас тур би-
рам, ба рем. Ми се чи ни де ка и Ди на е ра зу ба ве на 
от ка ко ја вра бо тив: уд ва ра ње – уд-ва ра ње, за ла жу-
ва ње на удот.

Не се ис ту ши рав ме по сек сот. Лес но об ле че ни и 
ми рис ли ви од пот, сед нав ме во тр пе за ри ја та. Да да ме 
наб љу ду ва ше ка ко се тру дам да пра вам што по мал ку 
шу мо ви ду ри ја сркам су па та. Ме по чи ту ва ше, и пра-
ве ше по дос та за да ми уго ди: гот ве ше, го фрлаше 
ѓуб ре то, оде ше на па зар, ос та на нев ра бо те на... Од 
два е сет-и-че ти ри те ѕи до ви на мо ја та дуп ка на ра бот 
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од Нов Бел г рад нап ра ви прис то ен стан – пла ти и за 
мај с то ри те кои ги об но ви ја фик си ра ни те де ло ви од 
ме бе лот и кои бал ко нот ми го пре на ме ни ја во спал на 
со ба. Се ко ја ѝ чест. Ме ѓу тоа, не е при род но не кој да 
се жр т ву ва за не ко го друг тол ку за да за бо ра ви – бук-
вал но – и на сво јот зад ник. Да имав храб рост, би ѝ 
пред ло жил време то кое го тро ши на гот ве ње да го 
тро ши на ае ро бик. То гаш, мо же би, би ја дел овош је, 
су ва хра на и го то ви ја де ња, ама ба рем не ма се ко ја 
ве чер, крај се бе а по не ко гаш и под се бе, да го имам 
неј зи но то ом ли та ве но и про ши ре но те ло.

„Ти не ја деш?“, се оби дов да ја иг но ри рам та га та 
што ја под г ре ва ше мо ја та праз ни на.

„На ди е та сум“, од го во ри. „На ра бо та... има нешто 
но во?“

„Не то сто и три е сет мар ки.“
„Де нес? О, до бар си! Как во е вре ме то, а ти успе-

ваш да за ра бо тиш...“
„Без тво ја та по мош и виз ба та на тат ко ти... А ни 

го пла ќа и да но кот.“
„Ма не пла ќа тој ниш то.“
„На вис ти на? Бо же...“
„А ко тој не му се се ки ра, во ред е ра бо та та...“
Го уда вив од б ле со кот гри жа во бо га то за чине тата 

пи леш ка су па, па пре ми нав на ос ти на то то пилеш ко 
со ја бол ка и ка ри. Шму кај ќи ја ко жин ка та од ко панот, 
фрлив пог лед на те ле ви зо рот. Не ко ја еми си ја за вли-
ја ни ја та на ја мај кан с ка та му зи ка врз поп-му зи ка та од 
вто ра та по ло ви на на се дум де сет ти те. Бри шеј ќи ја ус-
та та со сал фет ка та, се зад ла бо чив во фри зу ри те на 
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Џој Ра мон и ос та на ти те. По чув с т ву вав сил на воз бу да, 
и – мо же би ток му за тоа – проб ле ми со ва ре ње то во 
сто ма кот. Под ждриг нав, и ѝ се из ви нив на Да да, а 
таа глас но и благо нак ло но се нас меа. По тоа, одед-
наш заѕ во ни те лефо нот. Да да раз го ва ра ше со не кој 
при лич но збор лив, од дру га та ст ра на на ли ни ја та. 
Всуш ност, таа от п р во по дол го вре ме мол че ше, за по 
не кое вре ме да прсне во не как во кло кот ли во, но по 
малку еро ти зи ра но сме е ње. И та ка, не кол ку па ти ја 
пре се че ти ши на та на пар чи ња со сво е то сме е ње, за 
вре ме на це ли от раз го вор ка жу вај ќи ед вам две-три 
ку си ре че ни ци. Ја од ме рив пов тор но: висока, со блед 
тен, па долг врат и иг ри ви очи – и ра ка на срце, не ми 
де лу ва ше тол ку за пуш те на, кол ку што ми де лу ваше 
поз на то.

От ко га ја спуш ти слу шал ка та, се однесува ше ка-
ко и неа да ја ин те ре си ра еми си ја та на теле ви зи ја: 
со ци га ра ме ѓу по ка за ле цот и сред ни от прст, со длан-
ка та си ја пот п ре бра да та и се на вед на на нап ред. 
Ус пеа да ми го ск рие пог ле дот на кај те ле ви зо рот. Ги 
под зав р тев ра ка ви те на ко шу ла та и фрлив пог лед на 
ча сов ни кот.

„Из г ле да ќе мо рам уш те неш то да зав р шам.”
„Зош то ра бо тиш тол ку мно гу?“
„Се тру дам да обез бе дам што по ве ќе до де ка мо-

жам, ду ри имам си ла“, про це див за рип на то.
„А да се од мо риш мал ку, се пак, а?“, пред ла га.
„Бргу ќе се вра там. Има ме ка фе до ма?“, до да вам, 

чис теј ќи си го гр ло то со раз ни по луг ла со ви.
„Ку пи“, ре че по мир ли во, чеп кај ќи го круп но то, си-
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но коп че од сво ја та до маш на на мет ка. Ги из б ри шав 
ра це те, об ле ков тре нер ки и кож на јак на, и обув пати-
ки. Над вор и тем ни ца та ка ко да беше из б ле де ла; прс-
те нот го из ва див во вле зот, па се упа тив кон мо ја та 
ду ќан џи ка.

 „Два кур то ни, кук ло“, про мум ла еден сре до-
ве чен чо век со ка па на гла ва та и ши ро ки пле ќи. За-
бе ле жав де ка про да вач ка та и не му му упа ти љу бе зен 
гест. Не мо жев до крај да ги сле дам не го ви те зборо-
ви, но имав впе ча ток де ка има на ме ра да се под за-
држи. Бев прем но гу нес т р п лив, а тоа да не се од ра зи 
во воз ду хот од ду ќа нот: чо ве кот со про се де на та бра-
да се зав р те на кај ме не, рам но душ но под за ми жа, и 
тро мо, со дос то ин с т во на еден бер нар ди нец, се упа ти 
кон вра та та од ду ќа нот.

„Г ле дав при лог за Ра мон си и ми тек на на Вас“, ре-
ков, ко га воз ду хот ве ќе се про ме ни во дуќа нот.

„А-ха. Тре ба да зат во рам, па...“, ре че таа, спокојно.
„Да, доб ро“, се сло жив јас. „Са мо... нес ка фе. Пол-

ки ло.“ 
Ми по да де ме тал но па ку ва ње кое го под зе дов и не-

од луч но го спуш тив на пул тот. Ја по чув с т ву вав непри-
јат нос та на ти ши на та и се фа тив за па рич никот.

„Зат во ра те“, ре ков, и за крат ко го ос та вив па рич-
ни кот на ст ра на. „А по тоа?“

„Па си одам до ма, што дру го?“, ре че, и фрли пог-
лед на го ли от до мал прст од мо ја та дес на ра ка. А таа 
– или се ко гаш ко га неш то наб љу ду ва, го наб љу ду ва 
дос та дол го, или јас ед нос тав но се уп ла шив де ка ќе 
го за бе ле жи бе ле гот од пр с те нот: бла ги от цр ве но-



Трагачи

17

блед оток. Неј зи ни от долг – на кон к ре тен де тал фоку-
си  ран – пог лед, бе ше един с т ве но то за ед нич ко неш то 
ме ѓу неа и Да да – до де ка ѝ се дод во ру вав. Да ли и 
Ди на та ка ме заг ле ду ва? Сум за бе ле жал де ка е та ка. 
И, до де ка го од ме рував и про це ну вав воз ду хот во ду-
ќа нот, ми се чи не ше де ка по ме ѓу ме не и де вој ка та 
топ ли на та уш те не ос ти на ла.

„Си мис лев, се гле да ме, па мо же би ќе е доб ро и 
да се зб ли жи ме на не кој на чин...“

„Да?“
„Па да.“
„Ка ко тоа: да се зб ли жи ме?“, ре че и го по диг на 

пог ле дот од мо и те прсти.
„Се ед но ка ко, мис лам...“
„Мис ли те де ка е баш се ед но, зна чи, тоа Вие мис-

ли те?“
„Мо же би и не е се ед но. Доб ро, не е баш...“
„А што ако де вој ка та има ве ре ник? А? Ка ко јас, на 

при мер...“, ме гле да ше пре кор но-пре диз ви ку вачки. 
Не мав по им зош то ср це то поч на заб р за но да ми чука, 
ка ко прет ход но во так си то.

„Не мам по им... Не ми е тол ку важ но ка де. Да оди-
ме во не кој... рес то ран, хо тел... Да по раз го ва ра ме 
мал ку. И та ка...“

„Так во зб ли жу ва ње ги ин те ре си ра са мо еден вид 
на же ни. Ама, из г ле да Вам ве ро јат но кур ви те не Ви 
се за бав ни! За тоа што со нив зна е те што мо же да Ви 
се слу чи, не ли...“

„Во пра во сте, ту ка не ма ич воз бу да...“, клап на то 
приз нав и се при се тив на гим на зи јал с ки те де но ви, па 



Игор Мароевиќ

18

фа кул тет с ки те, и на дис ко те ки те, биб ли о те ки те, не-
кол ку те при ват ни ста но ви... На вис ти на, теш ко де ка 
во оп ш то не ко го и сум за поз нал во про дав ни ца.

„А се га, не зна е те што ќе би де, се на де ва те на 
неш то, и тоа Ви се до па ѓа?“, мно гу збо ру ва. Же на ми 
ба рем е воз д р жа на во тој пог лед. Та ка си по мис лив. 
А оваа нер воз но по сег на по ча ша со во да. Очиг лед но, 
ус ни те чес то ѝ се су шат. А јас по сег нав, со ле ва та ра-
ка, по па ку ва ње то нес ка фе на пул тот, ко га слу чај но, 
от ко га ја до пи во да та, таа се зав р те и ме за ка чи со 
лак тот по ра ка та. Не ус пе ав да ја зад р жам ку ти ја та, 
и таа, пуш те на сло бод но да па ѓа, неј зи на та те жи на 
бе ше до вол на да го из мес ти стак ло то од об лиж на та 
по ли ца и да го из бие на до лу кон – ис то та ка стак ле-
на та – дол на по ли ца од ста ла жа та. Ба рем ед но пар че 
обич но стак ло бе ше ис к р ше но. Де вој к та тргна да се 
фа ти за гла ва, но не мо же ше – ча ша та уш те ѝ бе ше 
во ра ка та. Са кав, со што по мал ку збо ру ва ње или зву-
ко ви да се из в ле чам од си ту а ци ја та: ѝ по да дов ед на 
бан к но та од пе е сет мар ки и ед на со не кој до ма шен 
ис то рис ки лик на неа. Би деј ќи таа не об р на вни ма ние 
на тоа, ги ос та вив па ри те на пул тот, го зе дов нес ка-
фе то, и из ле гов, ре шен да ја сме нам про да вач ка та, 
ко га ве ќе не мо жам да се про ме нам се бе си.

Ко га се вра тив до ма, ве ќе не чув с т ву вав при јат-
ност во пре по ни те. А же на ми ки ва ше и со ша мив че 
си го бри ше ше но сот: на вис ти на нас ти на ла.

„Од лич но си го нап ра ви ла ка фе то“, ѝ ре ков и ја 
по га лив по ра мо то. Орас по ло же на од гес тот, таа ми 
се нас мев на и пра ша да ли ја зав р шив ра бо та та во 
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фир ма та.
„Да, она што мо жев“, пром р мо рев, со ус та та полна 

шлаг од ка фе то. „Се вра тив со так си. Еден бу да ла ме 
во зе ше со сто на са ат по тем ни ца ва и маг ла ва!

„Не ве ро јат но!“, ре че, ста вај ќи ја ра ка та на мо и те 
гра ди. „Кој не ќе се уп ла ши... И ме не, баш вче ра наут-
ро, ме во зе ше еден та ков. Ох... А пр с те нот...? Да не 
си го за бо ра вил во фир ма та?“

Па нич но ги пре ба ру вав си те џе бо ви од јак на та и 
тре нер ки те.

„Из г ле да! Же но, гле дај ка ков ми е прстот, за тоа... 
и го из ва див. В кан це ла ри ја, мо ра да е в канцеларија“, 
пот в р див, а таа се на вед на да го раз г ле да ото кот на 
мо јот прст.

Дру го то ут ро, на ра бо та, те жи на та во гра ди те и 
не ма ње то енер ги ја не ми доз во ли ја да му се посветам 
на ну де ње то идеј ни ре ше ни ја за рек ла ми, ни ту на го-
не ње то дол ж ни ци. Те ле фо нот ѕво не ше два па ти: оба-
та па ти се ја ву ваа фик тив ни те пар т не ри со кои ве ќе 
по дол го вре ме се оби ду вам да до го во рам со ра бот ка. 
А ко га ше фот не ра бо ти, без ра бот ни се и служ бе ни-
ци те. Ди на се пре пуш ти на ла ки ра ње то нок ти, ко ре-
ги ра ње то на кар ми нот и слич но, ка ко на при мер, на 
за тег ну ва ње то на тан те ла та од чо ра пи те, овој пат со 
лик ра. Неј зи ни от из г лед се из д во ју ва ше од деп ре сив-
нос та на тро ми от и на мур тен де кем в рис ки ден.

„Те мо лам...!“
Ја по диг на гла ва та, оче ку вај ќи да ка жам уш те 

неш то.
„Не е згод но се га та ка да ја пот к ре ваш сук ња та. 



Игор Мароевиќ

20

Ма са та е от во ре на од оваа ст ра на.“
„Доб ро, де, ама...“
„На са кам да ре чам де ка са каш да ме за ве деш“, 

ја пре ки нав, на де вај ќи се де ка се пак ќе ка же де ка 
един с т ве но тоа ѝ е на ме ра та. Таа мол че ше, со збу нет 
из раз на ли це то. Мо же би, се пак, оче ку ва ше неш то да 
пре зе мам. И – пре зе дов: ѝ ја рас ка жав случ ка та со 
про да вач ка та.

„Таа ти е уш те прем ла да, глад на по ве ре ни кот. А 
и да не е: ни ко гаш не го ва ди пр с те нот! Јас се ко гаш 
сум го но се ла, а и си те мои при ја тел ки кои ги из не ве-
ру ва ат ма жи те се ко гаш ги но сат брач ни те пр с те ни... 
А и нив ни те љу бов ни ци ис то та ка! Ако са каш ос ве жу-
ва ње, го ба раш од лу ѓе кои има ат ист ин те рес ка ко и 
ти, па се та ра бо та ос та ну ва дис к рет на и тај на! Штом 
два па ти те ви дов де ка го ва диш пр с те нот, а со тој 
поц р ве не ти от прст, зна ев де ка си ту тут рут ка“, ми об-
јас ни ис кус на та Ди на, рам неј ќи си го фус тан че то.

„Ин те рес но“, за бе ле жав, и се заг ле дав во ото кот 
на до ма ли от прст. Вче ра, ко га же на ми го за бе ле жа, 
си гур но ѝ ста на јас но де ка прстот не ми се ни на вик-
нал на пр с те нот, а и кол ку па ти сум го за бо ра вал 
на ут ро да го ста вам – се ко ја ве чер го ва дев пред спи-
е ње – а неа ка ко да не ја ин те ре си ра ше зош то. И ко га 
се вра тив од ду ќа нот снош ти, а и ина ку, из г ле да де ка 
ја поз на ла мо ја та не се ри оз ност. А ако е та ка, то гаш 
знае и не кои дру ги ра бо ти. Ис к ре но, ме чу ди што го 
поз на ва оној так сис тот што ме во зе ше вче ра. По неј-
зи ни от ми рис мис лев де ка кај си нот би ла со ав то бус. 
А не го ва ди – ни ко гаш – ни ту вен чал ни от, ни ту кој 
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би ло друг прстен. Се кој неј зин прст е за чу ван и не гу-
ван, на вик нат на сво и те ал ки...

„А ко ве ќе го ва диш пр с те нот, оби ду вај се кај не ма-
же ни, или кај раз ве де ни и вдо ви ци“, ми пред лагаше 
Ди на.

„Да. Ин те рес ни гру па ци и“, ре ков не ве се ло и се 
заг ле дав во неј зи ни те ра це. „И ти го но сиш пр с те нот. 
Тоа зна чи де ка и ние, всуш ност, има ме за ед нич ки ин-
те рес...“

„Па да.“, ве ли, „Ра бо ти ме за ед но. Ина ку, јас сум 
вер на... Ако збо ру ва ме от во ре но: вер на сум му на 
оној со ко го го из не ве ру вам ма жот.“

 
P.S. Пр с те нот што го из гу бив е кла си чен, си мис-

лам: лес но ќе нај дам та ков. Мис лам де ка во зла тар ни-
ца та кај мо ја та зг ра да има еден сли чен та ков. Ве ќе 
не ма да го ва дам од прстот, па што са ка не ка зна чи 
тоа.


