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Го викаат Трактор. Ништо од тоа што го гледа и го слу-
ша не допира до него. Некогаш се буди на полноќ и му доаѓа 
да излезе од куќата, да оди во шума и да исчезне. Накратко 
кажано, има пореметувања во однесувањето и пие апчиња. 

Сега седи сам во дневната соба. Гледа телевизија, не 
следи, само гледа како сликите се менуваат. Оди до кујната, 
сечка паризер, го става врз леб. Ги менува програмите, бара 
нешто смешно. Ништо не може да следи подолго од минута. 
Има едни апчиња кои не смее да ги пие со алкохол, ника-
ко. Па неколку испива наеднаш и заспива пред телевизор, 
обично со квиз. Се буди дури кога ќе започне некоја доцнеж-
на серија. Гледа низ прозорецот, ги гледа светлата во дале-
чина. Фаровите од автомобилите што проаѓаат по патот. 
Слуша дел од некоја песна која ја пуштаат дечките од авто-
мобилот кои пијани одат во диско. Не бил одамна во диско, 
си мисли. Му треба некој да зборува со него, женско, мири-
сно и топло. Излезе, а не смееше. Сè заради жените. Таму 
седна и зеде пиво. Не смееше алкохол. Седна сам во ќошето 
и чкрипеше со забите. Ги гледаше женските, дојдете ми мене 
цуракуши. Но ништо. Е тогаш испи уште пиво. Си ја смачка 
главата со шише, па со уште едно шише и главата на некој 
одбојкар, затоа крвав го претепаа на подот. Оттогаш не оди 
во диско ниту во локал, никаде, а ниту жолтите апчиња ги 
пие со пиво. 

Седи на масата. Го мачка путерот врз лебот. Имаше само 
уште путер. Му снема пари. Недела е. Попладне. Времето е 
студеникаво. Влага во воздухот. Веќе почнува да се стемну-
ва. Тој не знае што со себе. Нема веќе каде. Време е ова да се 
заврши. Селото блиску до куќата е тивко. Паѓа ноќта. Изле-
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гува од куќата, погледнува лево-десно и стигнува до стари-
от бунар за кој татко му плати да се ископа. Од бунарот го 
извади калашниковот завиткан во четири стари крпи. Сед-
на на големата дрвена маса, сам. Не може да се сети зошто 
ова го прави и што да им каже на луѓето околу себе. 

Проштално писмо:

Драги мои, или кој и да го најде писмово... на мојот живот 
ете некако му дојде крајот. 

Трактор седеше уште малку, па потоа ја стутка хартија-
та. Го стисна цврсто својот калашников и проба да се при-
сети има ли макар нешто вредно за сеќавање. Фактот дека 
не може да напише ниту проштално писмо уште повеќе го 
увери во тоа дека мора да се убие. Исто како кога губите пет 
- нула, а останале уште три минути од натпреварот. Така се 
чувствува сега Трактор, нема кому да му треба. 

Се заслушува звук на автомобил кој се паркира пред 
куќата. Излегува надвор. Збунет, го држи калашниковот во 
рака како целиот свет да ќе го испотепа. Свет кој не го пушта 
ниту да се убие на мир. 

– Кој е? 

– Ќе ти ебам јас кој е, спушти ја пушката, дали си полудел?

– Андрија? Ти ли си?

Братот Андрија со жена му Весна излегоа од старото 
„ауди“.

– Ивица?

Весна се исплаши, таа не го познава Трактор толку до-
бро, како би знаела дека нема да им направи ништо, гледаше 
само човек со калашников. 

Тројцата стоеја во двориштето во кое има купиште од 
железарија. Голем двор, нивниот покоен татко го загради, 
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изгледа како некаков зарѓан дворец со големо црешово сте-
бло во средина.

– Да ти ебам, пушти ја таа пушка.

– Ја чистев. Еве.

– Мене ли ме заебаваш, ама ме заебаваш... Доаѓај ваму. 

Андрија си го гушна братот. На Трактор калашниковот 
му беше сè уште во рака. Со него го удираше брат му по грбот 
додека го гушкаше. Непријатно му беше заради тоа. Колку 
сум беден, мајко мила, си помисли Трактор. Го преминаа 
дворот, тука е оставен стариот ИМТ 539, трактор, по кој Трак-
тор и го добил прекарот. Всушност, прекарот му го залепија 
селаните зашто секогаш се движеше бавно, исто како трак-
торот. И сега така се движи. Влегуваат во куќата. Тука се на-
оѓаше дабовата врата која можеше да се отвори само дополу. 
И малиот ходник каде што имаше неколку калливи чевли, 
над нив закачалка за палта. Влегуваат во кујната. Нему не 
му смрди зашто се навикнал, но по нивните лица се гледа 
дека не им е пријатно.

– Зошто не проветриш малку?

– А еве, еве, сега ќе отворам. Да ставам кафе, сакате?

На масата му останаа расфрланите куршуми. Што ќе 
чистам кога се мислев за куршум во глава, за кого да чи-
стам, се мисли Трактор, чуму. Од каде да знам дека ќе дојдат.  
Трактор ја собра пораката, ја фрли во ѓубре. На масата на-
вистина беа куршумите и хартијата. Андрија само шмркна 
и погледна на страна. На троседот беше валканата долна 
облека, Весна го тргна погледот од облеката кон саксијата 
во која домашната билка овенала одамна. Трактор се обиду-
ваше да подраскрене.

– Не треба, не треба, што ќе се мачиш сега. 
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– Ќе ставам, не ми е проблем.

Трактор прво ги трга куршумите од масата. Весна и по-
натаму молчи. 

– Еве, најдов некои стари куршуми.

Андрија гледа низ кујната. По професија е сообраќаен 
инженер, фини раце има. Малку се здебели откако престана 
да пуши по инфарктот. Докторот му кажа дека срцето му е 
во лоша состојба и тој се откажа од цигари. Порано пушеше 
две кутии на ден. Андрија сега размислува како да му помо-
гне на брат му да го подобри квалитетот на животот и тогаш, 
кога му текна, кажа: 

– Треба малку да се извароса инаку добро се држи, до-
бро е градено.

Куршумите испаднаа, се растурија по подот, Андрија се 
наведнува, помага куршумите да се соберат. 

– Мораш да внимаваш со нив, немој некои деца да на-
летаат тука.

– Тука нема деца, не се секирај.

– Кај е кафето?

Кујната е целосно поплочена со големи сиво-кафеави 
керамички плочки кои татко им и донел од Австрија. Масата 
на средина е за осум луѓе: таткото, мајката, двајцата браќа и 
нивните жени и деца. Или барем требаше да биде наменета 
за нив. Кујната е стара, но сочувана, цела од дрво. Има мрс-
ни слоеви околу ринглите на шпоретот. Темнокафеави веќе 
станале. Никогаш измиени. Весна гледа, незгодно ѝ е. Може-
би и се плаши по малку. Андрија удобно се смести во столот 
со излитената перница. Тој ја почна приказната.

– Добро одржуваш, да, малку е правливо, нема врска.
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– Сакате ракија, имам ракија.

 Трактор сака да биде добар домаќин. 

– Јас би сакала повеќе некој сок.

– Види ја неа, сок би сакала.

– А еве, еве сега ќе биде.

– Чекај, кај тргна?

– Одам до дуќан да купам.

– Ма каков сок, не ѝ треба нејзе сок, дај Весна, што из-
мислуваш.

– Не треба, не треба, можам и вода да се напијам.

– Не ми е проблем.

– Ако, седни, ќе се напиеме ракија. Зошто не го вклу-
чиш телефонот, жити Господ? 

Ги згрчи рамената, не знаеше што да му каже. Нема кој 
да го бара Трактор, не плаќаше, затоа и го исклучија. Всуш-
ност, никогаш не сакаше кога Андрија му ѕвонеше. Затоа 
Трактор престана да го плаќа телефонот, за да не му објас-
нува на брат му како е. Не можеше веќе да кажува: „Добар 
сум, како си ти?“

Сега Андрија дојде и го интересира што се случило. Ко-
нечно го интересира што е со брат му.

– Гледам дека не си баш најдобро, па дојдовме малку да 
те ѕирнеме.

Трактор го погледна. Никогаш претходно Андрија не 
кажал такво нешто. Го гледа во очи. Тој никогаш немаше очи 
на човек кому друг човек би му верувал.

– Се загриживме, така ли е, Весна?
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Весна молчи, само кимнува. Има розови панталони и ѝ 
се гледа папокот. Се мотка низ кујната. Бара ѓезве да свари 
кафе. На Трактор одеднаш почнуваат да му течат солзи. 

– Добар ли си?

Андрија се грижи.

– Братче, што ти е?

Трактор се сеќава кога, како мали деца, си играа со ита-
лијански џамлии. Андрија му ја подари најубавата. Тогаш 
беше дарежливо дете. Џамлии. Пред половина час сакаше 
со куршум да си ја продупчи главата, но тоа, се разбира, тие 
не го знаат.

Весна прашува:

– Сакаш вода?

Братот донесува вода.

– Нерви… 

Да не се нервите, сè би било полесно, но тоа не се нерви, 
брате Андрија, какви нерви, си мисли Трактор. Живци се 
една работа, ова е друго. Да се живците во прашање, би се 
напил некое апче, сега немам каде ниту со себе ниту со вас. 
Кога Весна малку ја зачисти масата, куќата веќе почна да 
мириса поинаку. Кујната одеднаш оживеа.

– Малку си се запустил.

Трактор ги крева рамениците. Весна ја потврдува теза-
та на својот маж. 

– Голема е куќава, за самец.

Андрија го потупка по рака, и потоа му ја зеде дланката 
и ја стисна.

– Види го. Што не се јавуваш?
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– Ма имав работа, чистев плевел.

– Ма што си плевел, сè ти обраснало.

Весна дојде до прозорецот, гледа. Надвор е само голе-
мото црешово дрво, околу него трева. Навистина сè е обрас-
нато. Водата на шпоретот врие. Андрија доаѓа до шпоретот, 
го трга ѓезвето. 

– Аман веќе, Весна, секогаш ова ти се случува.

Трактор зема крпа, брише, но водата и понатаму се раз-
лева по плочата од шпоретот, капките танцуваат по врелата 
плоча како да се живи.

– Нема врска, ништо нема да се случи. 

Крпата е валкана, зад неа остануваат темни флеки. 
Весна ја зема крпата од Трактор.

– Аман, па види ја крпата, кога си ја испрал?

Трактор ја погледна, не знае што да ѝ каже, нејзините 
очи згаснале, чекаат нова прилика, убави се, кафеави и го-
леми. 

– Ти донесов сунѓерче за перење.

Андрија од нивната торба извади ќесе со намирници, 
овошје и зеленчук.

– Ти донесовме малку овошје, има и сирење, попатно 
наминавме во продавница.

Трактор сакаше да каже нешто како: „Мене ми треба 
помош“ или „Луѓе, само што сакав да се убијам, а вие ми ну-
дите сунѓерче“, но не кажа ништо туку по обичај седна на 
своето место. Сè повторно се смири – во него и околу него. 

– Не треба.
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– Ама треба, треба, гледај како живееш.

– Имам за јадење и пиење, ништо не ми треба.

– Епа човек не е само да јаде и пие, има нешто повеќе 
од тоа.

Андрија го отвори прозорецот, во старата кујна влезе 
свеж воздух. 

– Малку да излезеш? Да прошеташ? Колку е убаво тука 
наоколу.

– Убава е природата, навистина, нели Андрија? 

– Тука воздухот е свеж...

Да, воздухот е свеж, си мисли Трактор. 

– Кажи, што работеше? Дали отиде во фирмата?

– Не. 

– А зошто не? Јас мислев дека тие не сакаат да те при-
маат.

– Ма сакаа.

– Па што се случи?

– Ма ништо, тие по свое, јас по свое.

– A, Ивица, Ивица, па добро што правиш по цели денови?

– Ништо.

– Сега ти малку ќе се соземеш, знаеш, нема ние тебе да 
те дадеме, богами нема.

Ме потсетува на татко кога тоа го кажува, помисли 
Трактор.

– Има ли валкана облека за да ја исперам?
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Трактор се насмеа. Всушност, тие двајцата дури сега 
почнуваат да ја забележуваат грозната смрдеа која се шири 
од неговата маичка, низ неговите нозе, сегде по неговото 
тело. 

На Весна погледот ѝ се втренчи во единствената чиста 
работа среде тој хаос – старата фамилијарна фотографија на 
фрижидерот. До фотографијата е кутијата со завои, којзнае 
за што служеа.

– Ивица, ќе испере Весна, што се смееш? 

– Ма ништо, не треба.

– Ќе исперам, сериозно.

– Не треба, јас сам се перам.

– Сакаш малку да прошетаме низ куќа?

Трактор ги избриша очите. Му насолзија. Од плач или 
смеа, не знае ни самиот.

– Ајде.

– Весна може да ни зготви лазањи. Сакаш лазањи со си-
рење?

– Сакам.

– Е тогаш добро, Весна ќе зготви лазањи, а ние ќе ја оби-
колиме куќава.

Попладнето мина мирно. Двајцата браќа си шетаа око-
лу куќа, го разгледуваа покривот. Андрија пресметуваше 
колку работа би имало кога би се решиле да го реновираат, 
дојде до сума од две и пол илјади евра. 

– Тоа би можело да се направи за една – две илјади евра, 
нема многу работа.
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– Ќе го направам.

– Потребно е зашто инаку ќе протече, влагата ќе ги 
уништи ѕидовите. Одиш ли сè уште кај Јозо? Да одиме таму 
на пијачка после, ти и јас, може?

Трактор кимна, како да му е сеедно кој што ќе прави со 
него. Кога влегоа повторно во куќата, ја најдоа Весна како 
безуспешно се обидува да ги испере валканиците на шпо-
ретот. Триеше и бришеше но дамките сè уште беа таму. Се 
трудеше да направи нешто за сите да се чувствуваат што е 
можно подобро. Андрија нешто гледаше по ѕидовите, ги про-
учуваше.

– Да, добро е, влагата сè уште не пробила. Имаше ли 
дожд годинава?

– Не знам, всушност не се сеќавам.

Андрија почнува да сфаќа во каква состојба е брат му. 
Погледот на Трактор е далек и остарен, но има нешто мла-
долико во неговото лице и Андрија се сети колку беше брат 
му убав. 

– Јадеш ли воопшто нешто варено? 

– Јадам. Има самопослуга таму, па понекогаш купувам.

– Гледам дека нешто и се изградило, некој дигнал кат...

Весна го фрли сунѓерчето кое речиси го уништи обиду-
вајќи се да го испере шпоретот.

– Одете да се прошетате додека ова го средам, ќе ми 
треба малку време.

– Ајде, Ивица, да видам што има ново во селото.

– Нема ништо ново.

– Сеедно, да видам.
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– Јас дотогаш ќе спремам нешто за вечера.

– Треба нешто да купиме?

– Не треба.

Трактор и Андрија излегоа од кујната оставајќи ја Вес-
на да се бори со нередот и нечистотијата. Додека излегуваа 
Трактор помисли како работите можеа да бидат поинакви 
доколку Андрија останеше, но тој се пресели во Загреб. А 
жената сега ја чисти неговата куќа од неговите отпадоци, 
нечистотијата и ѓубрето.

 Крчмата на Јозо се наоѓаше покрај магистралниот пат, 
Трактор и Андрија се движеа кон неа. Браќата проаѓаат меѓу 
селските куќи кои се сите исти. Имаат кос покрив, балкон, а 
напред голема скара за печење цело јагне. Пред секоја куќа 
е паркиран германски автомобил. Околу двориштето сека-
де има железна ограда обоена во зелено. Во секое двориште 
има и малечок пластичен базен кој сите го купиле во ист 
дуќан, бидејќи увиделе дека тоа е многу добра работа. До 
влезната порта често има џуџиња кои чуваат. На сите про-
зорци завесите се спуштени. Зад завесите се гледа синкаво 
светло кое го емитира дневникот на националната телеви-
зија. Наскоро ќе се стемни, сè уште е самрак. Додека одат 
кон крчмата Трактор гледа пред себе, а Андрија не може да 
сфати на што мисли.

– Смееш ли да пиеш?

– Па така, не знам, не сум баш нешто...

– Добро, ги пиеш ли уште апчињата?

– Ма ги пијам, ама тоа ништо не ми пречи, по една-две 
дневно.

– Една или две?
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Трактор пие дванаесет лорсилани дневно.

– Пијам по потреба, кога ме боли глава.

– А те боли ли често... тоа главата?

– Малку кога се менува времето.

– Ивица, треба да дојдеш на испитувања во Загреб.

– Нема што да се прегледувам, тоа што ми го кажуваат 
мене ништо...

– Знам една жена која работи со алтернативна медици-
на.

– Што е па тоа?

– Акупунктура, знаеш ли што е тоа?

– Не.

– Тоа ти е кога те бодат со игли, ја наоѓаат точката во 
телото која ги стимулира одредените делови во мозокот, па 
ти ставаат голема игла, олкава.

Покажува колкава е иглата.

– Па кај ти ја забиваат?

– Па каде било, кај што треба, во невралгичните точки, 
оттаму ти ја контролираат болеста, те избодуваат целиот и 
така не мрдаш, и после ти е подобро.

– Мене и вака ми е добро.

Стигнаа до крчмата. Трактор ги стави рацете во џебови-
те, бара нешто. Андрија го допре по раката.

– Јас имам пари.

Трактор кимна. Пријдоа до крчмата. Таа е всушност 
исто куќа со балкон, дури има и ист пластичен базен на-
пред. Има и паркиран германски автомобил, прозорците се 
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затворени, завесите спуштени. Само вратата е малку пого-
лема и на влезот има лимена табла на која пишува „Доли-
ната на Јозо“. Од крчмата се слушаше хрватска музика која 
звучи како да е турска. Трактор и Андрија влегуваат во кр-
чмата.

Андрија ја отвори вратата и влезе со насмевка, кимаше 
со главата иако никој не го отпоздравуваше. Келнерот, си-
нот на Јозо, беше зафатен со носење минерална вода и сала-
та за масата на која седеа пет типови во костуми.

– Тука, тука...

Еден од нив го опомена келнерот дека салатата е за 
него.

Андрија со завист гледаше во друштвото на моќници 
додека приоѓаше кон масата во ќошето. Цел се стиснал. Зад 
него одеше Трактор и остана во сенката на братот како во не-
која заштита. Не се чувствуваше сигурно откако последни-
от пат го исфрлија, кога го скрши столот, сакаше да го фрли 
низ прозорецот но во последен час го фатија за грб и го фр-
лија на под. Не смееше од ракијата. Седнаа. Јозо постариот, 
крчмарот, ги поздрави со речиси незабележливо движење 
на главата, а Андрија на тоа возврати со весело мавтање 
како да се добри пријатели. Крчмарот Јозо само го поздрави 
како што ги поздравува сите, всушност не знае што да мис-
ли за Андрија. За него тој беше само соселанец кој во екот на 
војната отиде во Загреб, после долго не се слушна ништо за 
него, па почна да доаѓа за викенди, па беше на погребите на 
мајка им и татко им, еден по друг и еве го сега пак Андрија. 
Неговиот син ги служи.

– E, Андрија, здраво, како е... 

– Добро, добро, гледам вие добро, малку сте преуредиле.
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– Ма тоа татко ми сакаше нови маси и шанкот го сме-
нивме. А што да се прави... 

– Ама добро, гледам, оди...

– Оди, оди, што да се прави …

– Јас сакам дупли пелинковец, а ти, Ивица?

– Кафе.

– Вода?

– Може и чаша вода.

Лука отиде до кај татко му кој беше зад шанкот и му ја 
кажува нарачката. Таткото Јозо го зеде шишето со пелинко-
вец, сипа од шишето во чашката. Андрија веќе се опушти и 
гледа низ биртијата, би сакал да се дружи. Сепак, пред да го 
добие пелинковецот, Лука го однесе јагнешкото за господа-
та на големата маса. Тие поставувањето на месото го доче-
каа со весели извици, Андрија немо гледа. Трактор како да 
не постоеше. 

Во биртијата влезе стариот познаник Борко, одеа заед-
но во средно. Седна до нив и веднаш почна да зборува. Му 
зборуваше на Андрија како сушата ги уништила сите посе-
ви и како оваа година државните субвенции доцнат. Го иг-
норираше Трактор, зборуваше само со Андрија зашто е од 
град. Трактор се изгуби уште повеќе, се движи низ улиците 
и сокаците вооружен, проверува кој е зад него, доаѓа до бир-
тијата, одненадеж се најде себе си дека размислува како би 
било сè да дигне во воздух. 

Весна во куќата заврши со чистење на кујната. Дури го 
изми и подот, го изриба со вода и детергент, ја стави храната 
во рерна и го вклучи телевизорот за да губи време додека 
подот се суши. Имаше пречки, но го најде далечинското и ја 
поправи сликата. На екранот се појави слика од голема река, 
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се даваше емисија за хидроелектрани, која не ја интереси-
раше. Кратко погледна по полиците. Кујната беше споена 
со трпезаријата, каде што имаше полици на кои беа оста-
нале две-три вазни. На вазните имаше нацртани мотиви 
од стариот град Будим со ангели на врвовите на ѕидините. 
Единствени две книги на полиците беа првите два томови 
од техничка енциклопедија. Стариот се надевал дека сино-
вите ќе му станат инженери па веднаш по матурата го купил 
првото издание. Андрија ја исполни татковата желба. Тука 
беа и двете фотографии, една од матурата на Трактор, дру-
гата од таа на Андрија. Имаат исти фризури, напред кратки, 
назад опавчиња. Тенки кравати, широки костуми со дупло 
петлање. Покрај нив се гордите родители. Имаше уште една 
фотографија. Трактор во маскирна униформа со калашни-
ков во рака. Истиот калашников со кој ги пречека. Тоа беше 
на почетокот од војната кога сите мислеа дека војната нема 
долго да трае. Весна ја зеде фотографијата и гледаше во 
младиот човек. Избричен, лицето мазно, очите задоволни, 
се смее, изгледаше како да се смеел цело време. Каде тоа 
го снема, се прашува Весна. Извади хартиено марамче и 
внимателно ја избриша прашината од фотографијата па ја 
врати на место. После го подзабриша дебелиот слој од пра-
шината врз полиците и книгите. Прашината се дигна и го 
замагли воздухот, се разлета по собата. Весна се закашла, ја 
вдиши петгодишната прашина од полиците и книгите. Тука 
би требало барем три дена да се чисти, треба сè да се исчи-
сти, темелно да се доведат работите во ред, си помисли, па 
продолжи да ги трга вазните и да ги брише полиците.

Откако успеа малку да ја подзачисти пожолтената по-
вршина во кујната се измори и посака свеж воздух. Праши-
ната ја душеше. Весна излезе во дворот. Над неа се гледаше 
ѕвезденото небо. Бистро и темно, прошарано со бели остато-
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ци од облаци. Меѓу нив ѕвезди со различна големина. Вес-
на за миг погледна во ѕвездите и помисли колку се далеку 
и колку е таа далеку од она што би сакала да биде. Можеби 
се виде себе си некаде на друго место, со мноштво луѓе, со 
случки и прилики. Но таа беше сама во старото запуштено 
двориште, триесет километри до првата трамвајска стани-
ца. Околу неа беше мрак, се слушаше некое лаење на куче. 
Над неа нешто прелета. Лилјак, се исплаши, мавна со рака-
та. Сама беше. Сама беше во ноќта и ѝ се допадна тоа, мис-
лите ѝ се послободни кога не е во малечкиот стан со Андрија 
кој само нешто чука на компјутер обидувајќи се да ги оства-
ри своите лажни сништа. 

Пократкото размислување за својата егзистенција, 
Весна се сети дека во багажникот на автомобилот има де-
тергент идеален за вадење дамки од ткаенини. Отиде, го 
отвори багажникот, се врати во куќата и почна да ги пере 
дамките од наслонот кои никако не излегуваа. 

Во „Долината на Јозо“ димот лебдеше по масите, а како 
проаѓаше ноќта разговорите беа сè погласни, од месото на 
масата останаа само купишта коски. Веселиот разговор се 
претвори во мрмолење на едни те исти реченици. Борко 
се поздрави со Андрија и Трактор откако со нив ги исцрпи 
сите можни теми. 

– Ајде, Андрија, одам сега, ми дојде братот од Германија.

Борко отиде, а Лука продолжи да ги служи гостите во 
ќошот. Им принесе вино и минерална. Меѓу тие луѓе ја снема 
срдечноста. Останаа само тие, и двајцата браќа на масата. 
Тишината меѓу нив беше чудна. Еден човек стана и одеше 
кон тоалетот. По неговите движења се гледаше дека е спре-
мен за тепачка, испијанет, Трактор го гледаше. Тој го поглед-
на во смисла „што зјапаш“, но Трактор не го сврти погледот. 


