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7

З  „В  “  О  М

 Ова е „Друг Велс“: со насловот преземен од песната 
„Чикаго“ на Т. Х. Пери-Вилијамс, овие шест раскази се 
инспирирани од велшките имиња на места во Северна 
Америка: Хландаф, Бангор, Нарбертх, Кардиф, Хлангох-
лен и Нит.
 Но, како и во романите на Мартел, даровитоста на 
авторот најдобро се гледа токму во анализата на вна-
трешниот пејзаж и емотивните лизгања.
 Книгата содржи и четириесет и две фотографии 
(од Симон Профит) на места со велшки имиња ширум 
САД. Многу од нив се фокусирани на хоризонталните 
линии, како да сакаат да ги подражаваат „лентите“ од 
американското знаме, додека „ѕвездите“ се точки на 
илуминација помеѓу линиите. 
 Во првиот расказ, „Посетителот (Хландаф)“, се по-
ставени темелите на концептот, кога младиот фотограф 
изјавува дека „и местата се апстрактни предмети“. Во 
расказот, кој е полн се религиски асоцијации, се раѓа 
идејата за местото како божество, при што се насетува 
страст и ужас.
 Во последниот расказ, „Видов како сонцето се про-
бива (Нит)“, една тетка и нејзиниот внук се преобразени 
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откако взаемно се посетуваат во велшкиот и пенсилва-
нискиот Нит. Во момент на просветление, обата града се 
спојуваат во еден „божествен“, парадоксален ентитет. 
 Низ збирката се појавуваат воскреснувања, прет-
ставници на ветената земја, но само за повторно да ис-
чезнат. Без оглед дали раскажуваат за емигрантската 
свест или за посуштински човечки инстинкти, ликовите 
во „Волшебни врски“ стремат кон целосноста, но оста-
нуваат во потрага по духовите кои им се измолкнуваат.
 Во брилијантните согледби на врските кои го спло-
туваат земјата, сеќавањето и луѓето, оваа книга е многу 
повеќе од обично надминување на географските грани-
ци. „Волшебни врски“ е исклучителна збирка раскази 
чиј автор се одделува од своите современици по искре-
ната посветеност.
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ПОСЕТИТЕЛ
(Х  | L ) 

 Тоа беше една улица за сите намени и употреби. Не-
колкуте куќи, сместени малку настрана од патот, имаа 
дрвени рамки, излупена вар и воопшто беа толку  задуш-
ливи што местото – ако воопшто можеше да се нарече 
така, а не колеблива крпеница на човечки живеалиш-
та врз зелена површина – се чинеше дека одамна пот-
клекнало под инертноста. Околу куќите, во сите насоки 
дрвјата беа дебели и разгранети и сè уште имаа густа 
стреа од лисја иако беше почеток на октомври и есента 
ја размачкуваше земјата во својата нежна есхатологија. 
 А тоа ја подготвуваше сцената со одредена ефикас-
ност – дури и со блага дотераност – за доаѓањето на фо-
тографот. Зашто, како што тој почна да наближува, во 
себе ги почувствува испратените сигнали. Како одново 
да стана свесен дека местото е и апстрактно – огром-
но и немерливо, што и да кажуваат знаците („Влегувате 
во...“). Влијаејќи на нас на начини кои не се препознатли-
ви и, често, ниту бесмислени ниту со смисла. За понеко-
гаш да создадат нежност, или силно, долготрајно задо-
волство; другпат, брзо одделување или непријатност 
– до степен на длабок, сеопфатен страв. Но остануваат 
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Оу
ен

 М
ар

те
л необјасниви, барем низ вообичаен ракурс; како да тре-

ба да бидат почувствувани, а дури потоа сфатени, како 
носители на божји отпечатоци.
 Неговата свест се чинеше натопена во фотографска 
течност. Влегувајќи во селото за првпат, впечатокот кое 
тоа му го остави како да содржеше нешто од нервозното 
откривање на слики врз сјајна хартија. Го набљудуваа. 
Секое негово движење беше видено и предвидено. А и 
тоа, изложеноста, ненадејната промена на улогите, бе-
ше вознемирувачко. Се чинеше навестува дека неговата  
посета постои во записи и документи кои воопшто не се 
негови.
 Пред една од избледените бели куќи, едно кусо и 
дебело девојче ја одбележуваше својата здодевност, на 
велосипед вртејќи крукчиња во дворот. Се чинеше дека 
едвај ги врти педалите. Изгледаше дека и главата ѝ е 
претешка за рамениците. Небаре до срж беше убедена 
– дури и на возраст од осум, или девет или десет години  
– дека времето треба едноставно да се потроши, со кое 
било средство. Беше тешка и крупна и облечена во ро-
зово од глава до петици – некој костум, или можеби 
пижами. Помеѓу панталоните и горниот дел, каде што 
врз имитација од сребрена лента танцуваше самовила 
(или принцеза) од цртаните филмови, а долниот дел од 
стомакот веќе се беше ослободил од еластичната за-
робеност. Повремено, нејзините кругови се ширеа кон 
тревните рабови на бетонската патека, иако се чинеше 
дека тоа го прави повеќе случајно отколку со намера. 
Оставаше впечаток дека би можела да се израдува ако 
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 М
ар

те
л падне од велосипедот; за да се откаже од шарадата на 

одржување рамнотежа и движење, и конечно да ѝ се 
пре пушти на гравитациската сила на здодевните круго-
ви. Тоа би било нешто поинакво; нешто за кое треба ба-
рем да се размисли.
 Предниот ѕид од куќата имаше девет прозорци, 
секој од нив се чинеше важен за осветлувањето на жи-
вотот внатре. Хландаф беше мало запуштено место, па 
иако дрвјата беа зелени и видливо насекаде присутни, 
се чинеше дека не прават ништо друго освен што ја со-
бираат светлината – и енергијата на оние кои живеат 
околу нив. Фотографот забави кога ја одмина првата ку-
ќа; неговата кола веќе ползеше по патот. Кога го виде 
девојчето на нејзиниот велосипед, сопре и погледна 
кон неа. Ја гледаше како кружи низ дворот; од неа, здо-
девноста се истураше во бранови. Беше здрвен после 
возењето и, веднаш кога излезе од колата, му беше дра-
го што одново стои. Ги испружи рацете високо над гла-
вата а потоа се наведна нанапред, прекрстувајќи ги ра-
цете врз покривот од колата и потпирајќи ја брадата на 
местото во кое му се вкрстуваа зглобовите од дланките. 
Девојчето сè уште возеше прилично смуртено и се чи-
неше дека има намера да го игнорира. Често, нејзиниот 
одраз – болскот од розово – се појавуваше врз сивилото 
од прозорецот на долниот кат, исто како што сончевите, 
остри и топли зраци, се пробиваа низ стреата од лисја. 
Низ жиците на велосипедот беа протнати шарени пла-
стични мониста кои паѓаа кон оските а потоа се креваа 
со вртењето на тркалата. Често, кога двете орбити – не-



13

Волшебни врски

бесната и земната – се поклопуваа, сонцето одблесну-
ваше врз монистата, осветлувајќи ги како свеќички на 
роденденска торта. На тревата пред куќата некој беше 
оставил големо гума од тркало која сега пасивно, но 
доволно успешно, собираше лисја и трева. На самата 
влезна врата имаше знак, црна табла украсена со пор-
токалови букви: „Забрането поминување“.
 Конечно, девојчето ги сопре педалите и ја крена 
гла вата. Наполу заинтересирано гледаше како човекот 
ја отвора задната врата од својата кола и се навалува 
внатре, накусо исчезнувајќи од вид. Кога одново се 
појави, држеше некаква мала торба на долг каиш која ја 
префрли преку рамото. Носеше дебела куса јакна која 
некогаш веројатно била црна. На девојчето му беше 
тешко да ја одреди неговата точна возраст, исто како и 
нему да ја погоди нејзината. Осум, или девет или десет, 
во нејзиниот случај; постар од дваесет, помлад од татко 
ѝ, во неговиот.
 Човекот се обѕрна налево и надесно, за да биде си-
гурен дека нема коли, но нив би ги чул од многу далеку, 
дури и оние со најтивки мотори. Девојчето го гледаше 
додека овој ја поминуваше улицата и одеше кон куќата. 
Стигна до почетокот на патеката и сопре.
 „Здраво... Дома е татко ти?“
 Девојчето гледаше во него со тапа збунетост. Не му 
одговори, но се чинеше вџашена што воопшто му ги 
разбрала зборовите. Тој одново ја праша, а овојпат таа 
се заврте и се загледа во земјата, на околу метар пред 
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ен

 М
ар

те
л себе. Наполу стоеше а наполу седеше врз велосипедот, 

потпрена на левата нога. Се навали уште малку и ја пик-
на раката помеѓу задникот и кожното седиште.
 „Не смеам да зборам со туѓинци.“
 Не беше доволно блиску за да ѝ го види лицето, но 
одненадеж доби впечаток дека пред себе има крајно 
непријатно девојче. Беше сомничава – тоа, веројатно, 
требаше да се очекува – но беше и некако незаинтере-
сирана, дури и глупава.
 „Да, секако. Имаш право. Не грижи се.“
 Се заврте и тргна назад кон колата. Одненадеж, 
беше лут. Погледна преку рамото. Девојчето смуртено 
гледаше кон него. Тој сеедно ѝ се насмевна, а таа вед-
наш го сврте погледот. Додека стигна до колата, веќе го 
имаше извадено фото-апаратот од торбата. Наполу го 
стисна чкрапецот, овозможувајќи му на апаратот да од-
ре ди колку светло му е потребно за да ја улови сликата. 
Ја заобиколи колата и тргна небаре ќе ја отвора вратата. 
Знаеше дека веројатно не би требало но, пред да вле-
зе во колата, го крена објективот и го намести за да ја 
опфати сцената. Сега, девојчето беше двојно присутно 
пред него: телото ѝ беше на велосипедот во дворот, но 
нејзиното лице беше десетина метри подалеку, восочен  
одраз врз прозорецот од дневната соба. Нему не му се 
брзаше. Чувствуваше тврдоглавост и во потполност го 
замисли лутиот судир: татко ѝ се дере, се заканува со на-
силство, таа покрај него со своите тапи очи, а самиот  тој 
пред нив, ги слуша речиси незаинтересирано.  Но, како 
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 М
ар

те
л прво ќе ја добие својата одмазда, ќе го слика девојчето 

– и овојпат тоа воопшто нема да го мачи, нема да до-
зволи тоа да го јаде како обично – само да ѝ го фати 
погледот низ леќите.
 Секако, таа гледаше настрана, назад кон куќата, не-
баре очекува да го види татка си на прозорецот. Фото-
графот го стискаше копчето до самиот крај, за да ѝ дозво-
ли на светлината да триумфира, кога се сети дека нема 
филм во апаратот. Беше заборавил да го стави пред 
да тргне. Не е важно, помисли, сеедно ќе ја изма чува. 
Низ леќите, токму во тој момент, виде како девојчето 
се врти кон него. Го прикова со поглед, без воопшто да 
мора да ја бара неговата точна позиција. Таа го гледала 
него во стаклото. Тоа беше чин на целосен на пад, само-
уверен и безмилосен, небаре сега нејзе ѝ бе ше редот 
да ја почувствува острата, телесна возбуда; желбата да 
повреди. Кликањето можеше да биде и истрел од пиш-
тол; веднаш го обзеде старото познато чувство.  Срам. 
Без да гледа кон девојчето, влезе во колата и ја трес-
на вратата. Го фрли фото-апаратот на седиштето покрај 
себе и ги наби стапалата во подот, зад педалите, небаре 
сака да направи дупка. 
 Возеше околу стотина метри, но сè уште го имаше 
ликот на девојчето пред очи. Нејзините движења кон 
не го се чинеа дека содржат скриена намера, дури и за-
кана. Ги затвори очите и ја протресе главата во обид да 
ја отфрли сликата. Погледна кон стапалата а потоа во 
десната дланка, која го стегаше автоматскиот менувач, 
небаре се отровни. Можеше да го почувствува стравот 
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насекаде околу себе – а иако очите на девојчето му се 
потсмеваа, во нив го виде она што секогаш го гледаше; 
со кое право? Така да ја слика, токму тоа да го избере? 
Да измачува осумгодишно девојче? Што му станало?
 Не можеше ни миг повеќе да остане во колата, му 
требаше воздух. Нагло сопре и го грабна фото-апаратот 
од седиштето покрај себе. Каишот од торбата сè уште му 
беше на рамото. Ја отвори вратата и излезе на улицата. 
Тоа беше долга пошумена авенија, а тој го сосредоточи 
погледот кон најдалечната точка. По неколку секунди, 
посегна кон торбата и го отвори патентот со палецот 
и показалецот од десната дланка. Побара ролна филм 
на дното, ја извади од пластичното кутиче и несмасно 
го отвори поклопецот од фото-апаратот. Дури откако 
почна да го мести филмот, ослободувајќи доволно од 
лентата за да може да го закачи во механизмот, беше 
принуден да погледне што прави со рацете. Откако се 
осигури дека филмот е прописно закачен и откако со 
кликање го затвори поклопецот, се обѕрна околу себе.
 Беше застанал пред друга куќа – иста како и првата,  
обложена со дрво и запуштена. Сепак, оваа беше совр-
шено симетрична, и првата помисла му беше да ја фо-
тографира. Покривот ѝ беше црвен, а имаше и по една 
црвена табла на двете страни од влезната врата. Един-
ственото нешто кое отскокнуваше од инаку перфектната  
огледалност – и ако не се земе предвид фактот што пра-
вите агли на куќата беа сè само не прави – беше самиот 
број, 8679, и уште еден примерок на црна табла со пор-
токалово предупредување.
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л  Го крена фото-апаратот кон окото и набрзина, 

импул сивно, сликаше. Се обидуваше секогаш да прави 
така, а дури после првата снимка се занимаваше со раз-
лични експозиции, различни отвори на блендата или на 
објективот, за подоцна да има повеќе опции.
 Се маткаше со различните нагодувања и се обиду-
ва ше одново да ја намести сцената кога лево напред во 
сликата забележа еден човек. Дали го има на првата сли-
ка? Секако не. Се гледаа секунда или две, низ нишанот 
на леќите, пред фотографот да го спушти фото-апаратот 
и да рече „Здраво“. Човекот не одговори. Поминувајќи 
ја улицата, фотографот по вторпат се огласи. Ќе мора да 
објасни.
 До куќата не водеше патека, наоколу имаше само 
трева. Густите честаци и грмушки во позадината беа 
темни, но врвовите на дрвјата над црвениот покрив 
сјаеја во последните зраци на попладневното сонце.
 „Здраво-живо“, рече тој, приоѓајќи му на човекот. 
„Из ви нете што Ви пречам. Јас сум фотограф, од Велика  
Британија. Работам на проект за весник. За еден од бри-
танските весници. Ме испратија да направам слики од 
места во Америка кои имаат исти имиња како градови те 
кај нас.“ Веројатно му беше полесно да каже дека рабо-
ти за некого отколку на свој нејасно дефиниран и нераз-
бирлив „личен проект“. А веројатно предизвикуваше  
повеќе почит да се каже дека работи за весник отколку 
за приватна фирма или, не дај боже, за книга. Ставајќи 
го тоа во рамките на Велика Британија наместо да го 
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л вплеткува во сета велшка работа, секако беше полесно. 

При посетите на претходните градови веќе беше имаше 
толку многу можности да ја глуми таа улога и да ги по-
едноставува нештата, што постоеше закана тоа да поч-
не да влијае врз неговото лично мислење за она што 
го прави. Но, успеваше да најде зборови и фрази кои 
звучат најмалку чудно, барем за неговите уши. Сеедно, 
тоа беше мака. Забрането поминување.
 Сега веќе беше доволно блиску до човекот за да мо-
же добро да го погледне. Имаше сиво-бела коса и очила 
со дебели црни рамки. Беше отприлика шеесетго дишен. 
Очилата му се беа спуштиле на половината од носот, па 
тој ги врати на место за и самиот да може добро да го 
погледне посетителот.
 „Во џебот имам мобилен“, рече кога фотографот му 
се доближи. „Мислам дека сакаш да ме опљачкаш. Ќе 
се јавам во полиција.“
 „Не, не. Не, чекајте, Ве молам. Навистина. Јас сум 
професионален фотограф – овде сум по работа. Сакав 
да Ве прашам дали ќе ми дозволите да направам некол-
ку слики од куќата. Дали сте Вие сопственикот?“
 „Да, јас сум сопственикот. Што има толку интересно 
на куќата? Зошто би се маткал наоколу и би ја сликал 
ако не планираш да провалиш?“
 „Не, искрено, господине. Ви ја кажувам вистината. 
Овде сум во Америка за да сликам места кои имаат 
исти имиња со местата во Велс, во Британија. Хландаф е 
велшко име. Овде сум околу една недела, се возам нао-
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колу, најмногу низ Пенсилванија – таму многумина Вел-
шани отишле откако стигнале во Америка. Места како 
Нарбертх и Бала. Сега тие се дел од Филаделфија. Ги 
има многу. Ако сакате, можам да Ви покажам пасошот.“
 Човекот го измерка посетителот одозгора додолу, 
најмногу задржувајќи се врз неговите фармерки со вал-
кан изглед и врз широкиот, дамкосан капут.
 „Да видиме што имаш во џебовите.“
 Фотографот се загледа во човекот – имаше големи,  
месести уши – пред да му го исполни барањето. Џебо-
вите му беа полни со тракатанци и самото тоа веќе беше 
доволно сомнително. Имаше ролни филмови, кованици 
во центи и пени, ливчиња на кои запишуваше насоки и 
други потсетници, тетратки, неколку пенкала и моливи и 
превиткана мапа на државата. Дури и остатоци од една 
наполу изедена и особено ужасна пита „од мушички“*. 
Изеде половина од тоа, без воопшто да открие од што 
всушност е направена.
 „Хмм. Ќе те претресам. Имам пиштол, да знаеш.“
 Фотографот зазеде позиција за претрес, чувствувајќи 
се потчинет и стеснет. Човекот клекна пред него и почна 
да му ги допира глуждовите. Почувствува прсти кои му 
ги пипаат чорапите, повремено и кожата. Човекот беше 
детален и професионален, небаре бил трениран токму 

* Shoe fly pie, пита со меласа. Името го добила по убивањето на 
мушичките кои врз неа се лепат, привлечени од меласата. Лока-
лен специјалитет во холандските делови од Пенсилванија и дел од 
јужњачката кујна. (з.п.)


