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М

Дој доа ноќ та ме ѓу 20 и 21 ју ли, ме ѓу два на е сет и дванаесет 
и пол. Из г ле да не беа мно гу ми на, мо же би пет-шест типови. 
Са мо ги слуш нав гла со ви те и тро па ње то. Мо жеби и вооп ш-
то не за бе ле жаа де ка во бун га ло вот го ри светло. Од спал-
на та со ба се из ле гу ва над вор, но за ве си те беа навле че ни. 
Пос ле дол го вре ме, ова е пр ва та спар на ноќ, а и пос лед на-
та не де ла од на ши от од мор. Јас сè уш те го читав Штиф тер, 
„Пап ка та на мо јот пра де до“.
 Кон с тан ца бе ше со те лег ра ма по ви ка на во втор ник да 
се ја ви во ре дак ци ја та на вес ни кот во Бер лин. Нај веројат но 
неј зи на та сек ре тар ка ја има ше из да де но на ша та адре са. 
На се ри ја та за оми ле ни те об лас ти на Фон та не1 ѝ се за ка-
ну ва ше зас тој, би деј ќи пот в р де ни те ста тии не беа стиг на-
ти на вре ме. Ток му тоа е не дос та то кот ко га чо век не мо же 
да от па ту ва не ка де да ле ку. Ние двај ца та – јас ра бо там во 
спор т с ка та ре дак ци ја а Кон с тан ца во ре дак ци ја та за фељ-
то ни – по ве ќе или по мал ку, пре ку це ла го ди на сме на па-
ту ва ња, па не са ка ме и за вре ме на од мо рот да се мав та ме 
по ае род ро ми. Ми на та та го ди на за првпат го из нај мив ме 
овој бун га лов, два е сет мар ки на ден, пет на пет мет ри ос-
нов на пов р ши на, во При е рос, ју го ис точ но од Бер лин, точ-
но 46 ки ло мет ри од да ле чен од влез на та вра та на на ша та 
зг ра да, пра во а гол но пар че по сед, на се ка де ел ки, иде ал но 
про тив же га.
 Чуд но бе ше ов де да се ос та не сам. Не де ка би ми би ло 

1. Теодор Фонтане (1819-1898) – гер ман с ки пи са тел, ав тор на по ве ќе 
па то пи си. (си те за бе леш ки кон тек с тот се од пре ве ду вач ката.)
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це страв, ама ја слу шав се ко ја гран ка ко ја па ѓа ше, се ко ја пти-

ца што ско ка ше врз пок ри вот, се кој шум.
 Ко га ја ур наа ог ра да та од та ра би, зат ро по ти не ба ре се 
ис т ре ли. И тоа де ре ње! Го ис к лу чив свет ло то, об ле ков пан-
то ло ни и тргнав кон пред ни от дел – над во реш на та ро лет-
на се ко гаш ос та ну ва кре на та пре ку це ла ноќ. И пок рај тоа, 
не мо жев ниш то да ви дам. Одед наш се за чу тап звук. Неш-
то теш ко се има ше прев р те но. Ди гаа џе ва. От п р вин са кав 
над вор да за па лам свет ло, за да по ка жам де ка има не кој 
ту ка, за да не мис лат иди о ти те де ка ос та ну ва ат не за бе ле-
же ни. Уш те не кол ку па ти се чу тре сок, а по тоа про дол жи ја 
по на та му.
 Ду ри и по но зе те по чув с т ву вав пот. Си го из мив ли це то. 
Сед нат на кре ве тот от во рив про зор. Над вор се бе ше под-
за ла ди ло. Деч ки те ре чи си ве ќе и не се слу шаа.
 Точ но во се дум заѕ во ни мо јот мо би лен. Ѕво ни е всуш-
ност пог ре шен из раз, тоа по ве ќе на ли ку ва ше на „ти ли ли-
тит, ти ли ли тит“, што ми бе ше мил и поз нат звук, би деј ќи ја 
на ја ву ва ше Кон с тан ца. Са мо таа го зна е ше бро јот.
 До де ка Кон с тан ца збо ру ва ше за тоа кол ку е не под нос-
ли во жеш ко во Бер лин и пра шу ва ше зош то не сум ја сп ре-
чил да оти де во овој асо ци ја лен град, тргнав со мо бил ни от 
над вор, во спо кој но то сон че во ут ро и ја раз г ле ду вав опус-
то ше нос та. Три од дел ни ре до ви та ра би ле жеа на па те ката. 
Ед но бе тон с ко стол п че бе ше пре по ло ве но вед наш над 
пов р ши на та од зем ја та. Од пе нуш ка та ст р чеа две спи рал-
ни шип ки. Кај пор та та ван да ли те вер ти кал но ги имаа свит-
ка но тр ка лез ни те сан да чи ња за вес ни ци. Вед наш до нив го 
здог ле дав пок ри вот и зад ни от ѕид на ку ќич ка та за пти ци. 
Из б ро јав се дум ур на ти и че ти ри от кор на ти та ра би. Кон с-
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тан ца ре че де ка ду ри се га ѝ ста на ла јас на бе зоб раз нос та 
на те лег ра ма та. На вис ти на не сум тре бал да ја пуш там да 
оди.
 За да не ја оп то ва ру вам Кон с тан ца – неј зе и она ка бргу 
ја об зе ма чув с т во то де ка ова или она е лош пред з нак – ја 
пре мол чев ноќ на та по се та. И она ка теш ко де ка ќе мо жев 
да ја пре ки нам. Ду ри и на на ши те прет ход ни ци во бун га-
ло вот им ја из ва ди мас та, би деј ќи ги има ле од в р те но оси-
гу ру ва чи те за ст ру ја, без да мис лат на по лу пол ни от фри-
жи дер. Од не на деж Кон с тан ца из ви ка де ка мо ра да оди, ѝ 
не дос та су вам, ме бак ну ва, и зат во ри.
 Пов тор но се вов ле ков во кре вет. Се раз би ра де ка овој 
ван да ли зам не бе ше ниш то што мо рам лич но да го сфа-
там, а и об јас ну ва ње то бе ше ре ла тив но прос то. Овие ре-
чи си две ил ја ди квад рат ни мет ри око лу бун га ло вот се за 
нај му ва ње. Две ил ја ди и прва или нај доц на две ил ја ди и 
чет в р та е крај, то гаш на ши те поз на ни ци ќе мо ра ат да се 
мав нат одов де, то гаш зав р шу ва пре од ни от пе ри од. За тоа 
ве ќе со го ди ни тие ниш то ве ќе не ин вес ти ра ле. На не кол ку 
мес та ка де што др во то е прем но гу ска па но за да мо же да 
ги држи клин ци те, ог ра да та е приц в р с те на со жи ца. 
 Ми на та та есен Кон с тан ца има ше на пи ша но ед на стати-
ја за њу јор ш ка та по ли ци ја, за нив на та но ва фи ло зо фи ја. Се 
до се тив на при ме рот со ко ла та ко ја со не де ли сто е ла не-
у пот ре бе на на ра бот од ули ца та. Око лу неа се на со би ра 
ѓуб ре, под бри ша чи те се заг ла ве ни по жол те ни лив чи ња 
со рек ла ми. Ед но ут ро ис пад на ло ед но то тр ка ло, два де на 
по доц на ги сне му ва ре гис тар с ки те таб лич ки, а нас ко ро и 
ос та на ти те тр ка ла. Ед но то стак ло би ва ис к р ше но, и го то во, 
ве ќе не ма со пи ра ње. Ко ла та зав р шу ва во пла мен. На ра во-
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це у че ние: во оп ш то и не смее да се доз во ли да се об ра зу ва ат 

вал ка ни кат чи ња.
 Ба рем Кон с тан ца бе ше пош те де на од овој ин ци дент. 
Да бев ме за ед но, си гур но ќе нап ра вев ме неш то нев ни ма-
тел но, или Кон с тан ца ќе бе ше со де но ви деп ри ми ра на, би-
деј ќи пот к лек нав ме, би деј ќи се сок рив ме. Ама се га мо ра 
неш то да пре зе мам, ина ку де нес или ут ре ќе ни ги ис пок р-
шат и стак ла та. 
 Ста нав за да ги тргнам ре до ви те та ра би од па тот. Ко-
га ја по диг нав пр ва та, се рас пад на. Со шај ки те што ст р чеа 
од нив, та ра би те ме пот се ту ваа на ар се на лот со оруж је на 
То мас Мин цер. Нај п р вин ги фрлив си те на ед но куп че. По-
тоа поч нав да ги но сам во шу па та. Прем но гу е опас но ва ка 
да ги ос та вам та ра би те, се кој мо же да ги до фа ти. Мо же би 
пре те ру вам. Но факт е де ка се га не ма ни ту ед на, па ма кар 
и сим бо лич на прег ра да ко ја би го шти те ла бун га ло вот.
 Во вак ва си ту а ци ја ми се чи не ше доб ро да по се ду вам 
мо би лен. Во При е рос го зе дов со се бе ко вер тот за кој се 
гри же ше Кон с тан ца, а во кое беа ста ве ни си те до ку мен ти 
за мо бил ни от, па ко неч но на у чив ка ко се ак ти ви ра го вор-
на та пош та – за да ја из не на дам Кон с тан ца.
 „З д ра во!“-то на еден маш ки глас ме уп ла ши. Сред но 
ви сок, со гу ме ни влеч ки и џем пер, сто е ше до пор та та и 
пра шу ва ше што ош те ти ле ван да ли те кај нас. 
 На не го ва та ог ра да фа ле ле две та ра би. „Лов џис ка ог-
ра да“, ре че. „З на е те ли кол ка ва си ла е пот реб на за неа?“ 
За не го нај с т раш на бе ше вд лаб на ти на та на ха у ба та од не-
го ви от фи ат пун то. Дол го го ба рал фр ле ни от пред мет, но 
ниш то не мо жел да нај де. Ежов с ка та фри зу ра му сто е ше 
ка ко кр з не на шап ка над че ло то.
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 „О ва се ко гаш се слу чу ва за вре ме на рас пус тот“, ре че. 
„Сè мла ди лу ѓе. Се ко гаш за вре ме на рас пус тот.“
 Го про ше тав на о ко лу. Тој се ри оз но ја сфа ти сво ја та ис-
т ра га, по ве ќе па ти клек на, ка ко да ба ра тра ги. Нај де уш те 
де ло ви од ку ќич ка та за пти ци, го вра ти тр ка лез но то сан да-
че за вес ни ци во хо ри зон тал на по лож ба и ми по мог на со 
ос та то ци те од ог ра да та. Уш те ноќ та ја из вес тил по ли ци ја та 
и очиг лед но не по пуш тал до де ка не му ве ти ле де ка ќе пра-
тат не ко го. 
 „Ед но мо ра да зна е те“, ре че. „За нив се тоа сит ни ци. 
Им фа лат лу ѓе, та ка е, еп тен им фа лат лу ѓе.“ 
 Го ин те ре си ра ше она што му го рас ка жу вав за њу јор ш-
ка та по ли ци ја и ве тив де ка ќе му ја ис п ра там ста ти ја та од 
Кон с тан ца.
 „Ќе ми го да де те бро јот од Ва ши от мо би лен?“ пра ша 
од не на деж. 
 „Б ро јот од мо јот мо би лен? Па не го ни знам.“
 На би ра ње то на че ло то му ги ис п р чи че ти нес ти те влак-
на од ко са та стрмо на до лу, та ка што пред ни те беа впе ре ни 
пра во кон ме не.
 „Мо рам да про ве рам“, ре ков и го пра шав што има во 
план, до кол ку деч ки те пов тор но дој дат.
 „Нај п р вин ќе про бам да се раз бе рам со нив“ ре че.
 „Тоа не би би ло ло шо“, ре ков.
 Во бун га ло вот си сед нав на кре вет со ко вер тот в ра ка. 
Си те мои ко ле ги имаа мо би лен. Не мо жев да раз бе рам, 
зош то си го пра ват тоа са ми те на се бе. Ни ко гаш не сум са-
кал мо би лен, сè до де ка Кон с тан ца не дој де на иде ја та за 
one-way-мо би лен. Да вртиш – да, да те ба ра ат – не, со ис-
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це клу чок на неа, се раз би ра.

 До де ка за пи шу вав за бе ле жав де ка бро јот ми зав р шу ва 
со 007.
 „И на ку, јас се ви кам Ној ман“, ре че и ми по да де фис-
кал на смет ка врз ко ја го има ше нач к р та но сво јот број. Во 
ис ти от миг заѕ во ни. Наб р зи на поз д ра ву вај ќи се, кид на.
 Во ре дак ци ја та сè бе ше тр г на ло на о па ку. Кон с тан ца 
мо ра ше да ос та не во Бер лин, ба рем до за дут ре. Ре че де-
ка за ра ди по мес ту ва ња та на тер ми ни те има ло и ин тер на 
ка ра ни ца во фељ то нот. Не мав по им за кои по мес ту ва ња 
на тер ми ни збо ру ва. Не слу шав ме ра дио, би деј ќи фа ле ше 
коп че то за УКБ. 
 Кон с тан ца бе ше сè уш те гнев на и сме та ше де ка гос по-
да та ко ле ги не мо же ле да го под не сат по ра зот од Хр ва ти те 
на фуд бал с ко то СП, па за тоа та ка се ис по на ша ле. 
 Ја из вес тив за ми на та та ноќ. Таа ре че са мо: „Па то гаш, 
дој ди.“
 „Да“, од го во рив, „ут ре“. Не са кав да ис пад нам ку ка ви-
ца. Ос вен тоа, ов де же га та мо же зна чи тел но по лес но да се 
под не се. 
 Рас чис тив. До кол ку по ли ци ја та на вис ти на се по ја ви, не 
тре ба да по мис лат де ка е се ед но да ли ог ра да та би ла или 
не би ла ур на та. Ис то та ка, би им ка жал де ка ста но дав ци-
те го има ат из нај ме но зем јиш те то са мо за тоа што ов де се 
ра бо ти за по сед на лу ѓе од за пад на Гер ма ни ја. На кра јот ја 
из ме тов те ра са та.
 Поп лад не то раз го ва рав со дру ги лу ѓе од со сед с т во то. 
Се до го во рив ме ноќ та да ги ос та ви ме за па ле ни си те лам-
би кои ги има ме на рас по ла га ње. Ко ли те ги пос та вив ме со 
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фа ро ви те кон ог ра да та, та ка што ќе мо же ме деч ки те од не-
на деж да ги зас ле пи ме а мо же би и да ги фо тог ра фи ра ме. 
Де лу вав ме спо ред де ви за та: лу ѓе, ло мо те ње, лам би. Ме ѓу 
нас, жи те ли те на бун га ло ви те, се раз ви еден вид со ли дар-
ност а-ла Ди ви от За пад. По ли ци ја та не се ни по ја ви, за што 
ве ќе ни кој ни збор не зуц на.
 За ра ди не как ва бла го дар ност, го зав р тев бро јот на Ној-
ман. По мис ла та де ка сум со не ко го пов р зан пре ку са те лит, 
зна чи пре ку все ле на та, уш те одам на ме опи ва ше. Тоа де ка 
сме со се ди, на рас то ја ние од око лу трис та мет ри, ја пра-
ве ше це ла та ра бо та уш те по фан тас тич на. На мес то гла сот 
на Ној ман, ед на же на ре че: „О ва е го вор на та пош та на“, 
нас та пи ма ла па у за, а по тоа во га лак тич ка за гу бе ност ги 
чув збо ро ви те „Ха ралд Ној ман“. Ко жа та на ра це те ми се 
на е жи од длан ки те до ра ме ни ци те. Се ка ко де ка ду ри и 
при ја те ли те чес то де лу ва ат рас т ре во же но или по тиш те но 
на сво и те те ле фон с ки сек ре тар ки. Но, Ној ман не са мо што 
зву че ше деп ри ми ра но, ту ку де лу ва ше ка ко да се сра ми 
што во оп ш то но си не кое име. 
 Мал ку по доц на има ше крат кот рај но нев ре ме. Го ви дов 
Ној ман ка ко из ле гу ва од шу ма та со кош ни ца пол на пе чур-
ки. Уш те од да ле ку из ви ка: „Ка ко реп ки!“ Всуш ност мис-
ле ше де ка по вак во вре ме мо жат да се со би ра ат пе чур ки, 
ка ко бо жем да е бер ба на реп ки, или пак де ка тие се тол ку 
го ле ми ка ко да се реп ки. Ме по ка ни на ја де ње.
 Во спо ред ба со на ша та ба ра кич ка, не го ви от бун га лов 
бе ше ка ко ма ла па ла та, со те ле ви зор и сте рео му зич ки 
сис тем, кож ни фо тел ји и два шан кер с ки сто ла. Ној ман со 
пе чур ки те сер ви ра ше цр ве но ви но и бел леб. По тоа иг рав-
ме шах и ис пу шив ме ед на це ла ку ти ја „Клуб“. Се чи не ше 
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це де ка не пос тои ни как ва пов р за ност ме ѓу овој Ној ман пред 

ме не и оној кој си го ка жу ва име то на го вор на та пош та. 
И пок рај тоа, се пла шев да го пра шам за се меј с т во то или 
про фе си ја та. 
 Во прик ве че ри на та об ла ци те над езе ро то се обо и ја ро-
зо во. Ги на мес тив ис п ра ве но го ле ма та рач на лам ба и бро-
јот на Ној ман. 
 Пос ле де сет, мол њи те пос то ја но свет каа на од ре де ни 
ин тер ва ли, ка ко пре дуп ре ду вач ко свет ло. Сле де ше поро-
ен дожд. Нај пос ле ми ста на јас но де ка ноќ ва ни кој не ма 
да дој де.
 След но то прет п лад не спа ку вав сè, уш те ед наш преб ри-
шав и се поз д ра вив со со се ди те. Ној ман не го нај дов. Ве-
ро јат но пов тор но бе ше во шу ма та. Не ми се ве ру ва де ка на 
лу ѓе то им ос та вав впе ча ток де ка сум ку ка ви ца. Па тие ви-
доа де ка Кон с тан ца не е ов де. Нап ро тив, она што нависти-
на теш ко се од ви ва ше бе ше те ле фон с ки от раз го вор со ста-
но дав ци те. Тре ба ло да се пог ри жам за ог ра да та, во шу па та 
ќе сум на шол уш те стол п чи ња. Но, са мо за фри жи де рот ми 
оти де це ло прет п лад не, дос та ми бе ше. 
 
 Кон кра јот на сеп тем в ри заѕ во ни мо бил ни от сре де ноќ. 
Во пр ви от миг по мис лив де ка е тит ка ње то што ја оз на чу ва 
праз на та ба те ри ја. Но она „ти ли ли тит“ ста ну ва ше сè по-
глас но и пог лас но. Ста нав и во тем ни ца та опи пу вав да ја 
нај дам сво ја та чан та, а по тоа пре ба ру вав по неа. Со врвот 
на по ка за ле цот ми ну вав пре ку коп чи ња та – ми тре ба ше 
сред но то во вто ри от ред од го ре. Сиг на лот на ѕво не ње ста-
ну ва ше не под нос ли во гла сен.
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 „Деч ки те се пов тор но ов де. Лом пра ват!“ А пос ле една 
крат ка па у за: „А ло! Ов де е Ној ман! Пов тор но се пра ви 
лом! Ме чув те?“
 „А ма јас не сум ве ќе та му!“, ре ков ко неч но. 
 „Лом пра ват!“
 На ст ра на та на Кон с тан ца се за па ли свет ло. Таа се де ше 
на ра бот од кре ве тот и вр те ше со гла ва та. Со сло бод на та 
ра ка го пок рив от во рот за збо ру ва ње. „Е ден со сед од При-
е рос.“ Чув с т ву вав ка ко ми из би ва пот. Раз ме на та на бро е-
ви те во оп ш то не ја ни спом нав, би деј ќи и она ка не ма по-
ве ќе да па ту ва ме во При е рос.
 „Сам сте?“
 „Па не кој мо ра да би де во го тов ност!“, из ви ка Ној ман.
 „Сам сте?“ 
 „Ми ја кршат ог ра да та, гом на ри ед ни!“
 „Вик нав те по ли ци ја?“
 Ној ман се зас меа и мо ра ше да се на каш ла. „До бар 
сте...“ Зву че ше ка ко да пие неш то. Ста ти ја та на Кон с тан ца 
за Њу јорк ни ко гаш не му ја ис п ра тив.
 „Што Ви тре ба?“
 „С луш не те ка ко трес ка ат!“
 Ја стис нав слу шал ка та врз уво то, но за луд но.
 „Се га се кај пош тен с ко то сан да че“, из ви ка тој и из г ле да 
се на пи уш те ед на гол т ка. „Мо ра ат еп тен да се нап рег нат 
прос та ци ве, ду ри ни двај ца одед наш не ма да ус пе ат да го 
кут нат, прос та ци. Се га е дос та, мо ра да се ста ви крај...“
 „Ос та не те ка де што сте!“, из ви кав.
 Кон с тан ца сто е ше до вра та та и со по ка за ле цот троп ка-
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це ше по гла ва та. По тоа во ход ни кот ре че неш то што но не 

мо жев да го раз бе рам. 
 „А ло?“, пра ша Ној ман.
 „Да“, ре ков. Или мо же би им се об ра ќа ше на деч ки те 
крај ог ра да та? „Ос та не те внат ре!“, из ви кав. „Не мој те да се 
пра ви те хе рој!“
 „Си оти до а“, ре че тој и се сме е ше. „Не ма ни кој на по-
ви док, по бег наа, се пос раа од страв!“ Јас но слуш нав ка ко 
Ној ман пие и го спуш та ши ше то. „П рос та ци ни ед ни“, брев-
та ше тој.
 „Не сме е те та ка сам...“
 „Па, ка ко сте Вие ина ку?“, ме пре ки на со ре чи си ве дар 
тон. 
 „Ос та не те внат ре во ку ќа та“, ре ков. „Не сме е те сам да 
из ле гу ва те, мо же би за ви кенд, но не на дел ни ци те!“
 „А ко га ќе дој де те пов тор но? Има ме ед на не до иг ра на 
пар ти ја. Или са ка те да иг ра ме шах на да ле чи на? Ќе ми ја 
да де те Ва ша та ад ре са? Имам ису ше ни пе чур ки, ед на це ла 
вре ќа.“
 „Гос по ди не Ној ман“, ре ков и не зна ев што по на та му. 
 „Кан та та“, се раз ви ка тој од не на деж. „Мо ја та кан та за 
ѓуб ре!“
 „Ос та ве те ја кан та та“, ре ков. „Таа се га не е важ на!“ Не-
кол ку па ти вик нав „А ло?“ и „Гос по ди не Ној ман?“. По тоа се 
слуш на са мо тит ка ње, а на дис п ле јот пи шу ва ше: те ле фон-
с ки от раз го вор е зав р шен.
 Кон с тан ца се вра ти во со ба та, лег на на сво ја та ст ра на 
со ли це то кон ѕи дот, и си ја пов ле че пок рив ка та пре ку ра-
ме ни ци те. Се оби дов се во ова да ѝ го об јас нам – де ка нај-
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п р вин не го ду вав, но де ка на кра јот на кра иш та та бев сре-
ќен до кол ку мо жам да му се об ра там на не кој со сед да ми 
дој де на по мош. Кон с тан ца не се ни пом р д ну ва ше. Ре ков 
де ка се се ки рам за Ној ман.
 „Мо же би пов тор но ќе се ја ви“, од го во ри таа. „Нај ве ро-
јат но тоа се га ќе се слу чу ва по чес то. Ама, не ли ти не го да-
ваш бро јот на ни ко го?“
 Мис лам де ка во вак ви ми го ви сме тол ку ра зо ча ра ни 
еден од друг, што ду ри и се мра зи ме.
 Оти дов во сво ја та ра бот на со ба, за да го зе мам пол на-
чот за мо бил ни от.
 „А, ако тој го да де тво јот број и на дру ги?“ Кон с тан ца се 
зав р те на кај ме не и се пот п ре на ра це те. 
 „А зош то би го нап ра вил тоа?“
 „За мис ли тоа да се слу чи!“
  „Кон с тан ца“, ре ков. „Тоа е глу пост.“
 „Са мо за мис ли си!“ Пов тор но си ја по диг на прерамката 
од нош ни ца та ко ја ѝ се лиз на од ле во то ра мо. Но, не заста-
ну  ва ше.
 „Кој сè би мо жел да ни се ја ви“, ре че таа, „сè не как ви си 
со се ди!“
 „На ши от број стои во те ле фон с ки от име ник, со се ма 
нор ма лен број. Се кој мо же да ни се ја ви.“
 „Не мис лам на тоа. Ако се за па ли не ко ја зг ра да или 
ако ја бом бар ди ра ат, а не кој ис т р чу ва над вор, не ма ништо 
дру го со се бе ос вен мо бил ни от, кој слу чај но се на о ѓа во 
не го ви от џеб. Е, то гаш мо жеш да си по раз го ва раш со него.“
 Го вк лу чив пол на чот во еден од ште ке ри те пок рај кре-
ве тот. 
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це  „Тоа се ка ко мо же да се слу чи“, ре че Кон с тан ца. Таа пов-

тор но го до би сво јот глас на гу вер нан та. „Ќе ти се ја ви не-
кој од Ко со во или од Че че ни ја, или од та му ка де што нас-
та пи ла ви со ка пли ма. Или еден од оние кои см р з на ле на 
Монт Еве рест. Се га ќе мо жеш да си раз го ва раш со не го до 
крај, до ко неч ни от крај.“
 Збо ру ва ше по на та му, пот п ре на на лак ти те, со разголе-
но ле во ра мо и зја па ше во шпи цот од пер ни ца та, кој стое-
ше ис ко се но на го ре. „За мис ли си со ко го сè ќе си имаш 
ра бо та! Ни кој ве ќе не мо ра да би де сам.“
 Бе ше бес мис ле но да се ја вам на ин фор ма ции, би деј ќи 
бе ше бес мис ле но да му се ја вам на Ној ман. Не знам што 
ќе бе ше по неп ри јат но, да го до би јам или пов тор но да мо-
рам да го слуш нам ка ко го ка жу ва сво е то име на го вор на та 
пош та. 
 На дис п ле јот се по ја ви зна кот за пол не ње: кон ту ри те 
на ма ла та ба те ри ја, над ко ја се по мес ту ва ат три сте пе ни 
прет с та ве ни со ма ли ко си црти. Тоа бе ше пос лед но то што 
го ви дов пред да го из гас нам свет ло то. Во тем ни на та Кон-
с тан ца ре че: „Мис лам де ка ќе се раз ве дам.“
 Го слу шав неј зи ни от здив и неј зи ни те дви же ња и че кав 
на она „ти ли ли тит“. 
 Ро лет ни те на ки ос кот за вес ни ци ве ќе зак ло по теа ко га 
на ши те длан ки слу чај но се доп реа. Ни бе ше пот реб на уш-
те по ло ви на веч ност до де ка се ос ме лив ме да по сег не ме 
еден по друг. Но, то гаш се наф р лив ме еден врз друг ка ко 
што не сме нап ра ви ле одам на, ка ко бо жем не со ни ца та да 
нè бе ше спо у ла ве ла.
 Пос ле не кое вре ме одек на она „ти ли ли тит“. На дој де 
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од да ле ку, ка ко на вес ту ва ње на все лен с ки брод, тив ко и 
не јас но, па пос те пе но се про би ва ше и се доб ли жу ва ше, 
ста ну ва ше сè пог лас но и пог лас но, за ко неч но да над г ла са 
сè дру го, та ка што ми се чи не ше де ка јас и Кон с тан ца се 
дви жи ме не чуј но. Мо же ше да се чуе са мо она „ти ли ли тит“ 
– сè до де ка од не на деж не пре ки на па се ус по кои и мол че-
ше, ка ко и ние.


