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Вовед

Ду ри и ако нас ло вот Гор ко-слат ки пар чи ња не со-
од вет с т ву ва на це ло куп на та сов ре ме на хо лан д с ка 
кни жев ност, се ка ко де ка доб ро го илус т ри ра овој 
из бор на ку си рас ка зи соз да де ни од хо лан д с ки ав то-
ри во пос лед ни те две де це нии. Нис ко пос та ве на та 
земја и пос то ја на та бит ка со вет рот, во да та и на мур-
те ното не бо, ка ко и ве ков на та тра ди ци ја на сло бо-
до ум на та бур жо а зи ја до ми ни ра на од Кал ви нис тич-
ки от поглед на свет, ис тов ре ме но и ст ро га и ли бе-
рал на – ова за пи са те ли те прет с та ву ва из вор на иро-
нич ни опи си и ав то-ана ли зи. Не ве ро јат но е ка ко 
хо лан д ски те пи са те ли со сп ра ву ва ат со спротив с та-
ве ни те си ли на ли бе ра лиз мот и кон зер ва ти виз мот, 
конфлик тот и за до вол с т во то, сло бод на та мис ла и 
ре ли ги оз нос та.
 Во Мо пед на мо ре еден од ли ко ви те во зи мо пед 
врз во да та; во Страв од то бо га нот ед на же на е 
пред мет на тај ни ерот с ки жел би; во Железничка 
пропусница за нефреквентен период еден не вин 
пи са тел со со о чу ва со би рок ра ти ја та ко ја си ги из-
д ла би ла па тиш та та до си те сло е ви на оп ш тес т во то; 
во Бес к рај но доц не ње еден чо век да ва им п ре си вен 
опис на тоа кол ку е не ве ро јат но теш ко да се ста не на-
ут ро. Ка ко што по ка жу ва оваа збир ка, хо лан д с ки те 
пи са те ли не се са мо за ду ма ни пе си мис ти (иа ко би 
мо же ле да би дат); тие со ну ва ат, кол нат, се за ба ву ва-
ат и фи ло зо фи ра ат. Хо лан ди ја е смес те на не са мо 
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геог раф с ки ту ку и кул тур но по ме ѓу три доми нантни 
кул ту ри. Ос т ро ум нос та на Бри та ни ја, те о ретизира-
ње  то на Гер ма ни ја и ес те тич ка та фи ло зо фи ја на 
Фран ци ја има ат, си те за ед но, ог ром но вли ја ние. 
Ова би мо же ло да до ве де до пре ку мер но аси ми ли ра-
ње или до ду хов на и умет нич ка де зо ри ен ти ра ни от. 
Но, всуш ност, ова до ве ло до пот пол но са мос тој на 
по зи ци ја, во ко ја ту ѓи те вли ја ни ја се при ма ат и се 
прис по со бу ва ат на пот ре би те. Ка ко ова вли ја е ло на 
кни жев нос та мо же да се ви ди од овој прет с та ви те-
лен из бор на хо лан д с ки рас ка зи.
 Фла ман с ка та кни жев ност, чес то сме та на за гран-
ка на хо лан д с ка та, не е зас та пе на во овој из бор. 
При чи на та е што фла ман с ка та кни жев ност – иа ко 
нај го лем дел од неа е об ја вен во хо лан д с ки из да вач-
ки ку ќи – има свој соп с т вен ка рак тер и глас, тол ку 
са мос то ен што е по доб ро да би де прет с та ве на во ед-
на за себ на збир ка.
 Рас ка зи те во оваа збир ка нај п р вин беа из б ра ни 
за еден ра дис ки про ект на Ра дио Хо лан ди ја, Хо ланд-
с ки ме ѓу на ро ден сер вис.
 Пре во ди те беа чи та ни пред пуб ли ка од американ-
с ки ак те ри во те а та рот Ејпл Корпс во Њу Јорк, во 
1989 го ди на. Пре во ди те беа прис по со бе ни од аме  ри -
кан с ки от ра дис ки про ду цент Мер џо ри Ван Халтер-
лен и од ме не лич но, во уло га на уред ник за кул ту ра 
на Ра дио Хо лан ди ја. Сним ки те од Њу Јорк се достап-
ни за ра дис ко еми ту ва ње во си те зем ји низ све тот.

Ге рит Бу синк
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Ф.Л. Бас тет

ФЕ ЛИКС

Таа ед нос тав но бе ше грда ста ри ца ко ја жи ве е ше во 
мал стан. Се пак, не дос ти гот љу бов на неа имаше оста-
ве но чуд ни тра ги кои ја пра веа ре чи си интересна. 
Со го ди ни бе ше нас тав нич ка во ос нов но учи лиш те, 
пос ве те на на сво ја та ра бо та, та ка си мис ле ше. Но се 
чи не ше де ка си те тие пот пол но ја за бо ра ви ле. Ни ко-
гаш не ви де ни ед но од нив. Ова $ пру жи од ре де но 
за до вол с т во: по ве ќе то лу ѓе беа по мал ку доб лес ни 
од неа.
 По пен зи о ни ра ње то, жи ве е ше са мо тен жи вот во 
еден стан на ед на тмур на ули ца во Хаг. Се ви ка ше 
Уб рех с т ра ат, спо ред ком по зи то рот, но име то бе ше 
един с т ве но то уба во неш то кое ули ца та го има ше, а 
лу ѓе то кои на неа жи ве е ја ве ро јат но и за тоа не беа 
свес ни. Неј зи на та оса ме ност ја спо де лу ва ше со ма-
ла та мач ка ко ја ја са ка ше. Кол ку што бе ше мож но, 
се кри е ше од со се ди те. Из ле гу ва ше во на бав ка са мо 
ко га мо ра ше, ра но на ут ро. Не ги поз на ва ше ду ри ни 
лу ѓе то во ста но ви те под неј зи ни от. За да го сп речи 
ѕир ка ње то на лу ѓе то от с п ро ти ва, има ше ста ве но 
де бе ли за ве си кои ни ко гаш не ги кре ва ше. Се бе си 
се сме та ше за при лич но доб ра лич ност. Неј зи ни от 
един с т вен вис тин с ки грев бе ше жел ба та за слат ко 
– ко ла чи, ев ти на чо ко ла да – од што се сра ме ше, но 
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ни кој од неј зи ни те со се ди тоа ни ко гаш не го от к ри. 
Со ова, таа си ја за до во лу ва ше пов ре де на та су е та. А 
би деј ќи има ше не кол ку жи ви род ни ни, се та топли-
на за ко ја што бе ше спо соб на бе ше на со че на кон 
мач ка та.
 Жи вот но то на вис ти на бе ше ис к лу чи тел но ма ло, 
џу џе ме ѓу мач ки те. Ду ри и ко га по дос та ре, сè уш те 
ли че ше на шес т ме сеч но ма че. Ова не бе ше не го ви-
от един с т вен шарм. Тој бе ше и мно гу прив р зан, и 
ин те ли ген тен и убав: тем но жолт со мал ку ка фе но, 
ре чи си ка ко да не бе ше од овој свет. Или та ка ба рем 
таа си мис ле ше. Иа ко со сво јот мал Фе ликс не ма ше 
вис тин с ка врска, неј зи ни от од нос со не го бе ше крај-
но ин ти мен, ре чи си сом ни те лен. Го ди на по го ди на, 
Фе ликс сми ре но ги при фа ќа ше неј зи ни те се кој д нев-
ни га ле жи, бр бо ре ња та, и дру ги те по ка зи на неј зи-
на та љу бов. Тој ја наг ра ду ва ше со три е ње на гла ва та 
од неа и слат ко мја у ка ње. Мач ки те по не ко гаш се ис-
к лу чи тел но веш ти во умил ку ва ње то.
 Но ис то та ка, ко га ќе дој де ми гот, го по ка жу ва ат 
сво јот суш тес т вен не дос тиг на мо ра лен ка рак тер. Се 
од не су ва ат ре чи си ка ко ули ча ри. Фе ликс се од не су-
ва ше чуд но ве ќе не кол ку не де ли. Не ја де ше. Ве ќе ги 
не ма ше неж ни те мја у ка ња. По не ко гаш ис пуш та ше 
крик кој бе ше ре чи си чо веч ки. Пи е ше без да мо ча. 
Бе ше мал ку на ду ен. Ниш то не мо же ше да го на те-
ра да ја на пуш ти сво ја та кор па. Еден ден ду ри и се 
дрзна да лег не вед наш крај неа, здрвен ка ко ка мен. 
Без и нај ма ло на вес ту ва ње. Три де на пред Де нот на 
мај ки те.
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 Таа бе ше не у теш на и дол го пла че ше. Се га нема-
ше ни ко го. Се на де ва ше де ка не ма дол го да го над-
жи вее!
 Но, пос ле тој прв ден на сил на жа лост, се фа ти се-
бе си ка ко коп нее по хра на. Сфа ти де ка тоа е скан да-
лоз но и пог реш но. Тоа бе ше во го ле ма сп ро тив ност 
со неј зи на та та га... но, се пак. Пос ле че ти ри ваф ли, 
ед но пар че су пер мар кет с ка тор та и без б рој гр с то ви 
си ре ње кои ги изе де со прсти во куј на та, мо ра ше да 
си приз нае де ка сол зи те $ сек на ле. На мес то нив, ја 
об зе де чув с т во слич но на бес. Фе ликс ја на пуш ти. 
Тоа бе ше ре чи си пре дав с т во на неј зи на та љу бов, на 
неј зи на та неж на гри жа. Во тој миг, зна е ше де ка не-
го ва та смрт ја пов ре ди ла, но не ја ск р ши ла.
 И, по на та му, сфа ти де ка ќе тре ба неш то да сто ри 
со те ло то.
 Се ка ко де ка прис то ен за коп би бил нај доб ро то 
неш то. Но, жи ве е ше во стан на кат, без гра ди на. А 
да ги пра ша лу ѓе то под неа... не ма ше смис ла да оди 
кај нив – ма чеш ки труп ме ѓу нив ни те сте рил ни леи 
цве ќе!
 Си ва та вре ќа за ѓуб ре на тро то а рот ја ис пол ни 
со од бив ност. Фе ликс тоа не го зас лу жу ва. Да го кре-
ми ра? Се ст ре се. Мо же ше да го од не се на ве те ри нар 
или во дом за жи вот ни. Но што ќе нап ра веа тие со 
не го? Бе ше си гур на де ка ед нос тав но би го фр ли ле в 
ѓуб ре.
 Пос те пе но стиг на до пот пол но ху ма но и при фат-
ли во ре ше ние. Ќе го ста ви во ку ти ја и по тоа ќе го „за-
бо ра ви“ ко га ќе се сим ну ва од трам ва јот. Фе ликс ќе 
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има це лод не вен за коп, по па тот кој не ма крај. Не кој 
ќе го нај де и со љу бов ќе го за ко па во сво ја та гра ди-
на. Та ка ба рем се на де ва ше.
 Дла бо ко во ср це то зна е ше де ка ова е са мо пус та 
меч та, зас но ва на на ку ка вич лак и са мо за ла жу ва ње, 
но тоа $ ја пот с ми ри со вес та заш то ис тов ре ме но по-
мис ли де ка тоа би бил нај доб ри от на чин. Да се ос та-
ви Фе ликс на зад, на зад но то се диш те, за вит кан во 
кар тон с ка ку ти ја. Да се сим не и ни ко гаш да не доз-
нае ка де зав р шил. За ни ша со гла ва та, чес ти тај ќи си 
се бе си за тоа што е до вол но ум на за тоа да го смис-
ли. Из б ра ед на уба ва ку ти ја од ко лач, пот пол но бе-
ла, при род но. Ка ков би ло на пис на неа би све до чел 
за лош вкус. Бел за коп. На пи ка ме ка па муч на вол на 
во ку ти ја та и од неа нап ра ви кре вет. Бе ше крал с ки. 
Од одам на, се се ќа ва ше на за ко пот на Прин цот Хен-
д рик. Смртта бе ше бе ла, снеж на прек рив ка. Ја зат-
во ри бе ла та ку ти ја со про ѕир на леп ли ва лен та. Но-
сеј ќи ја пред се бе, оти де до пос тој ка та за трам ва јот 
бр. 11, кој што оде ше во Ше ве нин ген. Во трам ва јот, 
вед наш се упа ти кон зад но то се диш те и вни ма тел но 
ја спуш ти ку ти ја та крај се бе. Бе ше про лет, денот бе-
ше убав, бе ше доц на на ут ро. Трам ва јот бе ше полн 
сон це. По ве ќе то од пат ни ци те не па ту ваа до послед-
на та ста ни ца и се сим наа по ра но. Со чув с т во на 
мир и тив ка ра зо ча ра ност во ду ша та, таа стиг на до 
послед на та пос тој ка.
 Из ле зе, ос та вај ќи ја ку ти ја та зад се бе. Се га ср це-
то поч на сил но да $ бие, заш то ова бе ше мо мен тот 
на раз дел ба. Храб ро ги про гол та за че то ци те на лип-
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те жот и вко ча не то но од луч но за ми на кон ше та лиш-
те то.
 „Гос по ѓо! Гос по ѓо!“, слуш на ка ко не кој од за ди 
ја ви ка. Пог лед на на зад. Нас ме а ни от млад во зач на 
трам ва јот тр ча ше по неа: „Ва ши от ко лач. Го за бо ра-
вив те ко ла чот“.
 Бла го рас т ре пе ре на, таа ја зе де ку ти ја та, промрмо-
ре бла го дар ност и гле да ше ка ко трам ва јот тргнува 
на зад кон гра дот. Што се га? По дол го раз мис лу ва-
ње, ре ши да се вра ти во Хаг и та му пов тор но да се 
оби де. Овој пат ќе би де по ум на. Ќе ос та не во трам ва-
јот сè до Хо лан дс Спур и по тоа ќе се муш не на же лез-
нич ка та ста ни ца. Ме ѓу си те тие лу ѓе...
 Ко га трам ва јот наб ли жи кон плош та дот пред ста-
ни ца та, таа со за до вол с т во ви де де ка на вис ти на има 
мно гу лу ѓе. Брзо се сим на. Ре чи си се соп на на ши ни-
те и по тоа на ра бот од тро то а рот до де ка се упа ту ва-
ше кон вле зот на ста ни ца та.
 „Из ви не те, го ос та вив те ко ла чот во трам ва јот“.
 Еден маж $ ја по да ва ше ку ти ја та.
 „Ох“, ре че таа, со бол на нас мев ка, „м но гу Ви бла-
го да рам. Кол ку сте љу бе зен“. Мо же ше да осе ти – за 
првпат пос ле кол ку вре ме? – ка ко цр ве ни ло $ се ка-
чу ва по вра тот. За да ја пов ра ти при себ нос та, се ка-
чи кон би ле тар ни ца та.
 Ма жот тргна по неа и ја пра ша: „Ќе мо же те ли да 
ми да де те гул ден или два?“. Бес рам но ја ис п ру жи 
ра ка та.
 Се га уш те ова, зго ра на сè, си по мис ли таа. Не-
кој хе ро ин с ки за вис ник. Еден од оние џан ке ри те. 
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Ја спуш ти ку ти ја та пред би ле тар ни ца та и ис ко па 
мо нета од чан та та.
 Збу не та и над вор од умот, во очај ку пи пов ра тен 
би лет за Леј ден. Доб ро, ба рем не бе ше да ле ку. Се-
пак, мо ра ше не ка де да за ми не. Из г ле да ше мно гу 
чуд но, та му крај би ле тар ни ца та. Лу ѓе то ја гле даа.
 Во во зот, овој пат со ку ти ја та во прег ра да та за 
ба гаж, смис ли нов план. Ќе се сим не во Леј ден, но 
ду ри во пос лед ни от миг, пред да се зат во рат вра ти-
те. Теш ко де ка ќе се нај де не кој тол ку уме шен за да 
тргне по неа за ед но со ку ти ја та.
 Се га бе ше пот пол но од луч на. Во Леј ден ста на 
со сем нор мал но, кол ку да из гу би мал ку вре ме во 
бит ка та со сво јот ка пут. По тоа ле жер но тргна кон 
вра ти те. Беа пред зат во ра ње. Се га бе ше мо мент да 
из ле зе. Но ток му во пос лед ни от миг, ед на де вој ка 
во џинс ко ја но се ше го ле ма тор ба скок на во ва го нот 
до де ка во зот тр г ну ва ше. Де вој ка та се уд ри во неа 
и таа ре чи си пад на. Ед вај ус пеа да се фа ти за др жа-
чот.
 „Из ви не те“, ре че де вој ка та. „Ед вај ус пе ав да вле-
там. Доб ро сте, не ли?“.
 Таа си го поп ра ви ка пу тот и со лу ти на ја зат ре се 
гла ва та. Не вос пи та но де тиш те! А се га, о не бе са, бе-
ше на пат за Ха ар лем. Без би лет.
 Се га што? Ќе одам во ва гон-рес то ра нот, си по-
мис   ли. Та ка ба рем ќе се кур ту лам од прок ле та та ку-
тија.
 Вле зе во со сед ни от ва гон, ка де што де вој ка та се-
де ше со тор ба та ме ѓу но зе те. Од неа из ва ди кни га. 
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Мо ра да е сту ден т ка. Кре а ту ра та има ше за па ле но 
ци га ра и $ ре че до де ка ја од ми ну ва ше: „Жал ми е. 
Мно гу доц нев. Не са кав те да се сим не те, не ли?“.
 Таа лу то ја зат ре се гла ва та и, за да не се издаде, бес-
но ре че: „Се ка ко не. Го ба рам ва гон-рес торанот“. 
 „Ох, тој е на дру га та ст ра на. Слу чај но го ви дов 
до де ка трчав по во зот“.
 Таа се зав р те и се вра ти во ва го нот за не пу ша чи, 
не са кај ќи пог лед ну вај ќи во бе ла та ку ти ја ко ја сè 
уш те бе ше во прег ра да та за ба гаж. Ни кој ја не ма ше 
доп ре но. Еден ст ран с ки ра бот ник крај про зо ре цот $ 
се нас мев на од под вол не на та шап ка. По ка жа на го-
ре. „Ах, ку ти ја та, е! За мал ку за бо ра ви, е!“.
 Не ма ше смис ла да се про дол жи по на та му. Бе ше 
заг ла ве на со ку ти ја та и сед на под неа. Вра та та се от-
во ри со тре сок. Еден ве сел глас из ви ка: „Би ле ти те, 
мо лам“. Дла бо ко зас ра ме на, таа мо ра ше да му приз-
нае на ма жот де ка па ту ва без би лет. Тој сом ни ча во 
ја пог лед на. Не ма ше што да се пра ви. Мо ра ше да 
пла ти каз на. Зго ра на сè. Се га дру ги те пат ни ци зја-
паа во неа, мис леј ќи си: „с та ра кра ва, си гур но мис-
ле ла де ка та ка ќе се прот не“. Тре пе реј ќи од лу ти на, 
сос ре до то че но се заг ле да низ про зо ре цот, бо жем 
жол то то и цр ве но то од нар ци си те и ла ли ња та во 
блик на ти те по ли ња на вис ти на $ го прив лек ле вни-
ма ни е то.
 Во Ха ар лем сè се пов то ри. Ја ос та ви ку ти ја та во 
прег ра да та за ба гаж, а не кој дој де по неа за да $ ја до-
не се. Ја за бо ра ви во ед на чај џил ни ца, не кој дојде по 
неа за да $ ја до не се. Ку пи кит ка цве ќе и ја стави ку-
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ти ја та на по ли ца, не кој дој де по неа за да $ ја донесе.
 Го фрли цве ќе то во еден ка нал. За миг бе ше го-
то ва да ја за џит ка и ку ти ја та по не го, но ус пеа да се 
ис кон т ро ли ра заш то лу ѓе то пак чуд но ја гле даа. Се 
вра ти на ста ни ца та со ма ли от труп, фа ти воз за Хаг 
пре ку Леј ден, пов тор но, го фа ти трам ва јот бр. 11 по 
трет пат и ко неч но дој де до ма во тмур на та ули ца Уб-
рех с т ра ат, ис ц р пе на, и ре чи си го то ва да се рас п ла че. 
Се га, ку ти ја та ве ќе бе ше прек ри е на со от пе ча то ци 
од прсти и поч ну ва ше да из г ле да при лич но чуд но. 
Иа ко бе ше доц на поп лад не, ре ши наб р зи на да се на-
пие чај. Си лен чај, ед на вре ла шол ја, тоа $ тре ба ше. 
Мо же би ќе $ би де по доб ро. Ова бе ше тол ку чу ден, 
гро зен ден! Ко неч но сед на на сво јот стол. Бе ше мно-
гу ис ц р пе на. По да вал ни кот со ча јот бе ше крај неа. 
Си си па во шол ја та и пив на ед на гол т ка. Од лич но, 
иа ко бе ше ев ти на мар ка ко ја таа ја ме ша ше со лив-
чи ња та ос та на ти од прет ход ни от ден. Прек рас но! 
Мно гу ос ве жу вач ки. Умот ти про ра бо ту ва и мо жеш 
да си ги сре диш мис ли те. Бе ла та ку ти ја сто е ше на 
ма са та. Што ќе пра ви, до бо га, со оние коб ни ос та то-
ци? За рем не ма ве ќе да поч нат да ми ри са ат? Ск риш-
но ја пог лед на ку ти ја та. Гр ди те очи од не на деж пак 
$ се на пол ни ја. & се за ка ну ва ше де ка ќе ја об зе ме 
не кое црно са мо со жа лу ва ње. Си от свој жи вот мо ра-
ше да се на вик ну ва на дла бо ка, гор ч ли ва оса ме ност. 
Но, да ли не ко гаш во оп ш то ус пе а ла?
 Про гол та и се пот с ми ри. Се ре ши. Ноќ ва, ко га 
мра кот ќе пад не, ќе из ле зе со ку ти ја та за пос ле ден 
пат. Не кол ку ули ци по на та му има тем ни вле зо ви, и 
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или ќе ја ос та ви во не кој од нив или под не ко ја пар-
ки ра на ко ла. Не ма да го пог лед не бро јот на ку ќа та 
или на ко ла та, не, брзо ќе из бе га и ќе нај де уте ха во 
ча ша цре шов ли кер. Не ма друг на чин.
 Се пак, ве ќе има ше за ма те но чув с т во на ви на. 
Кут ри от Фе ликс! Си по мис ли: ка ко ли из г ле да по 
се то она влеч ка ње де нес ка? Доб ро е што тој не знае 
за тоа. Ми ли от ма ле чок. Се ко гаш тол ку прив р зан и 
уте ши те лен во теш ки те ми го ви. Си по мис ли и: ако 
тој има ше ду ша – а кој з нае? – ќе знае што сè му пра-
вев де нес ка. Тоа не бе ше кој з нае кол ку доб ро, но тоа 
го пра вев за не го и со нај доб ри на ме ри.
 Ја ис пи шол ја та. И во тој миг не мо же ше да по-
мис ли на по доб ра уте ха от кол ку да би де со него уште 
ед наш. Да го ви ди за пос ле ден пат. Не би издржа ла 
да ја чу ва ку ти ја та зат во ре на до ве чер та.
 Ја ста ви в скут. Ја пик на ла жич ка та под лен та та. 
Со дла бо ка воз диш ка и со грут ка во гр ло то го кре на 
ка па кот.
 Во тој миг се слу чи чу до. Се слу чи но ва пре образ-
ба. До кра јот на сво јот жи вот ќе се се ќа ва на ова 
како на нај го ле мо чу до. Ка ко се слу чи, во неј зи ни те 
соп с т ве ни ра це, при неј зи ни от тра ги чен ег зо дус во 
овој долг, бес к рај но та жен ден?
 Во бе ла та ку ти ја ле же ше прек рас на, со крем пре-
ли е на, жол то-ка фе на тор та од кај сии. На бе ли от 
мар ци пан с ки три а гол ник, со еле ган т ни чо ко лад ни 
бук ви бе ше на пи ша но: За ма ма.
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Ј.М.А. Би е шо вел 

МО ПЕД НА МО РЕ

Иса ак сто е ше на кр ме на та па лу ба со ча со ви. Тој бе-
ше фи но де те, но мал ку чуд но. Ко га ра бо те ше на 
брод, коп не е ше по ра бо та на бре гот, а ко га ра ботеше 
во кан це ла ри ја, коп не е ше по мо ре то. Иса ак не мо-
же ше да ја под не се мо но то ни ја та на коп не ни от жи-
вот, а не ма ше па ри за кр с то су ва ња. Но ко га бе ше 
на мо ре – ра бо теј ќи ка ко оби чен член на еки па жот 
(но се ше очи ла и за тоа се ко гаш или слу же ше во ка-
би ни те, или ка ко по мош ник на гот ва чот, или ка ко 
офи цер с ки аѓу тант, ни ко гаш ка ко мор нар – а ка мо 
ли ка ко кор ми лар, не го ва та нај го ле ма ам би ци ја), 
бе ше из ло жен на гру бо то под би ва ње на мор на ри-
те кои се коц каа со кар ти, со но же ви те из ва де ни на 
ма са. Иса ак ед нос тав но не се вк ло пу ва ше. На мо ре 
бе ше ду ри и по го лем чу дак от кол ку ко га ра бо те ше 
во прис та ниш те то, во фаб ри ка та, во кан це ла ри ја та 
или во пос т рој ка та за пол не ње ши ши ња. Се пак, ток-
му на мо ре се на де ва ше де ка ќе му слу чи вис тин с ка 
аван ту ра.
 Ко га ќе зав р ше ше со ра бо та та, Иса ак се ко гаш 
оде ше на кр ме на та па лу ба. Пол ноќ та бе ше ми на ла 
пред два ча са, но Иса ак сто е ше на мес то. Ноќ та бе ше 
ос вет ле на од ме се чи на, јас но се гле даа си те го ле ми 
соѕ вез ди ја на јуж но то не бо, ка ко и гус та та бе ла пена 
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од брод с ки от про пе лер. Се кој оној кој со ча со ви сто-
ел на кр ме на та па лу ба на брод кој се дви жи знае 
де ка во за ми ну ва ње то на ноќ та, во пр ва та днев на 
свет ли на, при дожд или маг ла, во по лар ни те ре ги-
о ни или во тро пи те, во си ва, зе ле на, или си на во да, 
бро дот се ко гаш пло ви по бел пат, по мор с ка па те ка 
ко ја се про те га од хо ри зон тот до пер ки те, пат не вид-
лив за бро до лом ци те ако ми нат пре ку не го по са мо 
пет на е сет ми ну ти од ми ну ва ње то на бро дот.
 Ду ва ше топ ло, при јат но вет ре. Ако доб ро се заг-
ле да ше – чо век мо же ше да го ви ди хо ри зон тот и, 
мал ку поб ли зу, свет ла та на еден брод кој би бил 
на со чен ток му кон Иса ак, до кол ку овој бе ше на па-
лу ба та са ат вре ме по ра но. Но, ка ко што ќе ви ди ме, 
на ши те се ти ла мо жат да нè за ла жат. Пос то јат фи-
ло со фи кои тврдат де ка сè е илу зи ја, а кој мо же да 
ка же де ка гре шат? Бро дот на Иса ак бе ше тр гов с ки 
па роб род, а тој ни ко гаш не бе ше ви дел не кој друг 
брод но ќе. Си мис ле ше уш те кол ку има до вра ќа ње-
то до ма. Гле да ше во ор то ми те, стол бо ви те, ал ки те, 
ог ра да та и лес но то стол че кое тој го бе ше до нел на 
кр ме на та па лу ба.
 По тоа Иса ак ви де ка ко свет ло то во да ле чи на та 
наг ло ск р ш ну ва. Се чи не ше ка ко брзо да ита по вода-
та и се га до а ѓа ше пра во кон не го. До де ка светло то 
рам но мер но се приб ли жу ва ше, Иса ак сфа ти де ка 
тоа ве ро јат но не е брод; не са мо што уди ра ше во бра-
но ви те со го ле ма бр зи на, ту ку има ше и са мо ед но 
свет ло. Брод кој пло ви со са мо ед но свет ло? Прем но-
гу опас но.
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 Ко га не се кој д нев но то во зи ло се наб ли жи на 
двесте фа то ми* од мес то то ка де што Иса ак сто е ше, 
тој рас поз на де ка тоа е мо пед. Ко неч но неш то чуд но 
и прек рас но му се слу чу ва ше на Иса ак. Она што го 
ви де пред се бе ја над ми ну ва ше меч та та. От п р вин, 
Иса ак бе ше ис п ла шен, но ко га се приб ра ед ноставно 
не мо же ше да ве ру ва де ка еден нов про рок или Ме-
си ја би се дви жел по ли це то на зем ја та на та ков на-
чин. Иа ко хрис ти ја ни те тв р деа де ка Исус че ко рел 
по вода.
 Се га мо пе дот бе ше од да ле чен са мо пет на е се ти на 
мет ри. Иса ак ви ка ше и ши ро ко мав та ше, но во воз-
бу да та за бо ра ви да ги спуш ти ска ли ла та од ја жи ња. 
Ма жот на мо пе дот, чиј ак цент ка жу ва ше де ка е со-
на род ник на Иса ак, му об р на вни ма ние на ова. Чо-
ве кот го на со чи мо пе дот кон ска ли ла та со ис к лу чи-
тел на умеш ност и крај на прет паз ли вост; се сп ра ви 
со са ми от ѕид од бро дот ка ко бок сер во ринг: прво 
не кол ку ис пи ту вач ки уда ри, со благ за мав од по ло-
ви на та, мр дај ќи со но зе те и бло ки рај ќи со ра це те. 
Одед наш, во ед но ме ко дви же ње, се ис п ра ви – со се 
мо пе дот – на ска ли ла та.
 „Па зи!“, ре че. „Па зи!“.
 Чо ве кот но се ше мно гу за маг ле ни очи ла и ка па 
со го ле ми ко ж ни на уш ни ци за да ги заш ти ти очи-
те и уши те од сол та. Мо пе дот бе ше обич на ма ши на, 
без спе ци јал ни до да то ци. Иса ак му по мог на да го 

*  Фатом, поморска мерка за должина, најчесто се користи 
за одредување длабочина. Еден фатом = 1.9 метри. (заб.
прев.)


