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Посветени на молчеливите шуми

„Гледај, плоча!“ се одушевува Саша. „На тие оргули, во таа црква, 
свирел Брукнер.“
 Натписот стои прениско, кај влезот, на ѕидот во кој се вперило 
летното сонце. Знам, живеел во истото австриско село каде што 
живееме ние двајца и тука полудел. Го замислувам како ги брои 
скалилата и пречките на оградата, понекогаш и зрна грашок, 
против волја, со главоболка која не престанува; како го споре дува 
количеството видливи птици на стеблата преку патот со количината 
на невидливите, кои го мачат со црцорењето и се сокриваат во 
круните, и како беспомошно се труди да го одреди бројот на врапци 
врз основа на она што го слуша, а не го гледа. Замис лу вам како 
болничарите го пикаат во када со ледена вода и како после, во треска, 
ги реди облаците во групи, клечи на брегот на реката и ги брои 
белутраците додека не ја загуби сметката, а потоа почнува одново.
 Не е лесно да се живее на село или уште подалеку, крај селото, 
на работ од шумата, таму каде што потокот, на само неколку мет ри 
од дрвената куќа, жубори до бесвест, каде што ноќе по та  ва нот се 
маткаат ласици, каде што ука був, а вервериците се секогаш тука 
и толку се блиску што конечно можат јасно да им се видат ситно-
оките, диви лица. Кој ќе се реши да живее во природа, би требало 
да тргне на тој пат со голема резерва духовна сила, зашто ниеден 
навистина убав пејзаж не настанал поинаку, туку како последица 
на себична игра на природните сили. Природната убавина е пот-
полно спротивна на страста – си мислам; нејзиниот склад опас но 
умртвува. Мирот кој природата го нуди е само привид, а ведрината 
која ја чувствувам додека лежам на тревата, во сенката на дрвото 
богато со миризби, додека низ гранките го гледам ведрото небо, 
по неколку месеци поминати во убавина, минува во длабок, тап 
спокој совршено ускладен со рамнодушноста на природата кон 
мене. Блискиот допир со бестрасната убавина на пејзажот дејству-
ва како седатив, па на тој начин дури и близината на смртта може, 



по забуна, да се доживее како еден од облиците на блискост. Човек 
едноставно престанува да се бори и, на пример, реката сама го 
прави своето.
 Едно утро, додека седам пред куќата, крај потокот, со шолја 
кафе во скутот, шушнува џбуњето, некој ми приоѓа од зад грб и 
кога се вртам, вџашена, зашто по тој пат долго одамна никој не 
минал, ја истурам сета содржина, во густ црн водоскок, преку 
лицето, кошулата и голите коленици.
 „Боже! Па тоа сум само јас“, се чуди поштарот.
 „Не се исплашив“, објаснувам. „Само никого не очекував.“
 Потоа долго се провлекувам низ тунел од зеленило. Над 
мене склопени гранки како раце со вкрстени прсти, во молитва. 
Под мене, патчето од набиена земја често исчезнува под трева 
и мов. Прескокнувам тенко стебло урнато од ветрот. Упорно ги 
растргнувам шиблинките. Темнозелените комушки, притиснати, 
ис пуш таат слуз, но грмушките на копривите сепак успевам да ги 
избегнам. А потоа пак се отвора чистина и долу се појавува вода. 
Плиткиот брзак ги милува камењата. Не се брзам, а кога конечно 
избивам на патот, го чекам автобусот и не сум сигурна дали ќе 
помине, зашто ако е недела, нема. Не знам ни кој ден е, ни колку 
е саат, иако според сонцето би можело да се претпостави дека сè 
уште е рано. И ете го: поштенскиот автобус. Значи, денеска одам 
во Свети Волфганг. Таму секогаш нешто се случува: фестивал, 
саем или нечиј роденден. Се назабуваат планинските врвови со 
капчињата вечен снег како кулиси, пред нив, во поблизок план, 
се покажуваат две многу пониски, заоблени планини како цицки 
со стврднати брадавици и, уште поблиску, во синџир се нижат 
ритчиња обраснати со сребрени борови, а кога ќе засини езерото, 
знам дека сум стигнала.
 Сите наши пријатели се сопственици на хотели: Роланд, 
Клеменс и Франк. И сите тие се добри луѓе. И сите добро изгле-
даат. И речиси сите имаат згодни жени и слатки деца. Зиме скијаат 
на снег, лете на вода, понекогаш и без скии, како акробати, јурат 
по езерото на голи табани, јаваат на бела водена кикиришка, исон-
ча ни, со мускулести стомаци, со коса избледена од сонцето, со 
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блескави, забести насмевки кои ги задржуваат сè до вечерта ко-
га во добро кроени костуми кои прекрасно им стојат одат во Кук 
и пијат шарени коктели, пунч со малини и црвено вино; јадат 
мали сендвичи и големи парчиња торта од чоколада со шлаг кој 
секогаш го оставаат во чинијата. Нивните жени не добиваат на 
тежина ни после породувањето зашто и тие скијаат на вода, и тие 
имаат мускулести стомаци и куса руса коса. Дури и нивните тат-
ковци, во поло маички и со блузи во живи бои лежерно префрле-
ни преку рамениците, возат моторни чамци, а нивните мај ки одат 
на долги прошетки во планините и после ги гледаме, Саша и јас, 
рано попладне, под чадорот за сонце на кафеаната Цаунер. Штом 
нè забележат, почнуваат да мавтаат како весели излетници, нè 
канат да им се придружиме додека јадат сладолед со пријателките. 
Секогаш ме прашуваат исто: кога сум стигнала и колку долго 
останувам.
 И јас се прашувам колку долго. Болна сум. Тоа е последното 
што би сакала да го признаам. Колку долго на дното на орманот ќе 
ги сокривам ватата, алкохолот, ампулите и шприцовите со подебели 
и потенки игли? Се бодам плитко, под кожата на стомакот, и потоа 
многу бавно ја испуштам содржината. Така два пати. Под косиот 
покрив на нашата алпска куќичка. Потоа чувствувам топлина и 
лесна омаленост од која имам потреба веднаш да легнам, најдобро 
надвор, на трева. Прво ги кријам траговите во пластична вреќа, 
потоа излегувам на воздух, изнесувам перница, ја ставам под 
глава и спијам со отворени очи.
 „Па ти си мрзливка!“ вели Роланд. До половина е гол, од по-
ло вина завиткан во голем пешкир. Во раката ги тутка мокрите 
гаќи. Врз него капки вода како капки пот на наежена кожа. „И ти и 
тој сте мрзливци какви што светот не видел. Барем да отидете на 
видиковецот. На прошетка.“ 
 „Кој видиковец?“ се распрашувам, а кога ми покажува на 
еден од оние укрутени вршоци кои ги украсуваат облините на алп-
ската природа, му велам:
 „Аха, мислиш таму каде што вози возот. Обожавам стари 
локомотиви.“
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 „Нормалните луѓе одат. Тоа е за туристи“, одговара. И оди 
понатаму.
 Неговиот ден е исполнет до крај. Кога не седи на рецепцијата 
од семејниот пансион и не ја проверува расположливоста на собите, 
кога не го надзира квалитетот на виното, видот и количеството 
храна, проверува во каква состојба е неговиот моторен чамец. Не 
зборува многу. Но со мене сака да разговара. Со Саша само вежба 
буги на кафеното пијанино, еден од оние мали инструменти со 
тап звук кого Италијанците го викаат picolo verticale. Околу шест 
попладне, додека сонцето со валкан бакар го прелева лебедовото 
перје, додека паткините семејства со сериозна намера, ревносно 
и според некој план кој $ се измолкнува на мојата сознајна моќ, 
во ленти ја сечат површината на езерото, нашиот пријател Роланд 
седнува со половина газ на високиот стол, крај својот бар, зема 
две пури, едната, уште завиткана му ја дава на Саша, на другата 
$ го сече врвот и ја пали. Гледа низ ширум отворениот прозорец. 
Јас обично седнувам во длабоката фотелја, со грбот свртена кон 
пејзажот кој своето синило го одразува врз стакленоста на неговите 
очи. Некогаш бевме среќни. Тоа може да се прочита во неговиот 
поглед. Сега рајот е отселен.
 Се сеќавам, кога Саша првпат ми се јави од Свети Вофлганг, 
звучеше како да има задув. Фаќаше здив:
 „Доаѓај. Веднаш. Рај. Рај на земјата. Кога ти велам. Доаѓај.“
 И навистина. Ме дочекаа двајцата на станицата во Салцбург. 
Имаше право. Го почувствував тоа кога се појави тиркизната вода 
крај автопатот, кога се појави на модрото небо змеј и луд змејар 
врзан со папочна врвца за глисер, кога излеговме, кога русокосата 
Габи, во гумено одело за нуркачи, ги одврза скиите, кога го 
измеша сокот од јагоди со вода, кога се насмеа забестиот Клеменс 
и праша:
 „Што читаш? Автобиографијата на Алан Силоте? Дали тоа 
е оној тип кој бил рудар? Ја почнував неколку пати. На крајот ми 
досади.“
 Да, тоа беше стариот Алан, последниот од моите пријатели 
од Лондон; тој и Рут, којзнае дали уште е жива. Знаев дека овде, на 
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местото каде што Габи налева вода во сокот за да нема пресилен 
вкус, времето плете јазол и сè се враќа како веќе да било, и како 
да поминало така како и да не било, и помислив – можеби тоа 
е трикот за постигнување потполна среќа, можеби среќата се 
коти, се умножува, генетски се пренесува и токму сега расне во 
Роландовата жена.
 Ние двете седевме на самиот раб на дрвената плажа и со 
ножните палци шаркавме по водата кога Сабина првпат изрази 
сомнеж во здравјето на детето. Изгледаше сосема убаво и сите 
наоди $ беа добри. Неа сепак ја мачеа сомнежи и скриени болки. 
Можеше долго, до во детали да прераскажува каде и како ја 
прободува и при тоа цврсто ме држеше за зглобот на дланката и ја 
водеше мојата рака наваму-натаму преку својот стомак. На крајот 
заклучуваше:
 „А кутриот Роланд, тој ништо не разбира.“
 Кутриот Роланд кон крајот на летото веќе беше до гуша во 
проблемот, му дојде Сабинината плодова вода преку нос и беше 
уморен од допирањето на нејзиниот стомак и наслушнувањето на 
бебешкото срце.
 „Ме гуши сето тоа“, рече. „Нејзе $ треба психијатар.“
 „На хотелот му треба повеќе надзор. Глувците оро водат. 
Така е тоа кога Роланд никогаш го нема. Излегува попладне, се 
враќа сабајле. А јас“, вели Сабина и при тоа се фаќа за бубрезите, 
„не сум добро. Никако тоа да му влезе в глава. Замисли“, ми 
се внесува в лице, „ми предложи да одам на психијатар. Тој би 
ме пратил на терапија. Нему му треба терапија. Еднаш веќе да 
порасне. Не може така вечно; да бега од одговорноста.“
 „Стана неподнослива. Го малтретира персоналот. Сите се 
жалат: и келнерите и собарките. Готвачот вчера дојде сиот збеснат 
и се закануваше дека ќе замине ако од неговата кујна не ја тргнам 
‘таа страшна жена’. Точно така рече: таа страшна жена. Веќе не 
знам што да правам“, се жали Роланд. „Постојано цимоли. Вели: 
ќе видиш ти. Пак сака некој друг доктор. Секогаш со истата при-
каска дека ги замениле наодите. Па не се губат наодите секој пат.“
 „Не ми е лесно“, вели Сабина. „Од берзата до хотелот. Проме-



10

на во ритамот. Драстична промена. И веднаш ова“, си го гали сто-
ма кот. „Но, нека. Треба и тоа да се знае: не е едноставно како што 
се чини: доаѓа гостинот и тоа е тоа. Хотелот е голема грижа. Цела 
среќа што имам искуство. А мојот Роланд. Тој не ти знае со пари. 
Мислам, книговодството е уредно. И тоа е сè. Ништо не врти. 
Вложувања – нула. Парите стојат. А тоа не е добро. И луѓето. Се 
окружил со луѓе кои не знаат да работат. Не можам постојано да 
ги држам на око во оваа состојба. Одмори се, драга, ми вели. А 
како да се одморам. Не можам да  спијам од тишината.“
 „Не знае да сопре. Велам одмори се, драга, а таа ме обвинува 
дека нешто од неа кријам. Дека сакам да се откачам од неа. Доб-
ро, разбирам, дојдена е од голем во мал град. Не е навикната на 
тишина. Тишината $ пречи. И веднаш остана трудна. Беше деловна 
жена, сега е домаќинка. И тоа е разбирливо. На трудната жена $ 
пречат мириси. Но нејзе $ пречи сè. И темницата. Не може да спие 
во темница. Љубоморна е. И на жени и на мажи. На сè и секого. Во 
нејзината глава сите мамат, лажат, персоналот краде. Нема ниеден 
чесен човек. И пред некој ден направила скандал. Било мир-
но додека таа не дошла. А сега постојано нешто. Секогаш некој 
ѓавол. И веднаш се фаќа за стомак. Во истиот момент солзи. Доста 
веќе со тие солзи, $ велам.“
 „Ништо не ми дозволува. Не смеам во негова близина ни да 
плачам. Никогаш порано не го креваше гласот, а сега се плашам 
дека би можел да крене рака на мене. Немој погрешно да ме сфа-
тиш“, вели Сабина. „Вети ми дека нема погрешно да сфатиш. Вети 
дека никому нема да кажеш. Ни на Саша. Особено не нему.“
 Ја приближи главата толку блиску што $ го чувствувам зди-
вот. Неодамна повратила. Се обидувам да ја смирам. Попусто. 
Сабина ми се доверува оти мисли дека Роланд сака да се куртули 
од детето. Се сомнева дека затоа не дозволува промена на лекарот. 
Ме гледа со луди очи. Лудилото на нејзините очи не е во склад со 
нејзината коса. Косата $ е куса, руса, многу рамна и, наспроти сè, 
совршено обликувана. 
 „Замисли“, вели тој, „рече дека намерно не ја пуштам на лекар 
да ја прегледа. А кога го викнав, викаше дека ние двајца сме се 
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договориле. Тоа је преврши мерката. Мислам дека со нас е готово.“

На моето прашање дали го гледа девојчето, неколку години подоц-
на, додека седиме во салонот на неговиот хотел исполнет со мирис 
на пура, во предвечерие, Роланд одговара:
 „Кога е готово, тогаш е готово. Останете уште малку“, дофр-
ла преку рамо и нагло станува од барскиот стол како да дава на 
знаење дека е време да заминеме. Неговиот поглед, остар и брз 
поглед на сокол, низ отворениот прозорец зад мојот грб фаќа 
нешто во лет. Последниот капач? Дебела жена која несмасно го 
менува бикинито? Нечие дете крај везот на неговото бродче? Пес? 
Да, пес кој весело лае и дете кое прегласно се смее.
 После, кога ќе се расчисти метежот во ресторанот, кога гостите 
ќе вечераат, тој ќе се врати и тогаш – нè уверува – ќе се напиеме 
чаша црно вино како некогаш. Неговото „како некогаш“ одеднаш 
вистина звучи како некогаш. Она прво лето кое го минавме заедно, 
рајот беше на дофат, и поблиску: среќата ни лежеше на дланка. 
Требаше само да се стисне дланката за радоста да не одлета, а 
ние дури ни за тоа немавме сила. Додека нормалните луѓе пливаа 
пеперутка, се тркаа, забиваа шилци во вертикалните карпи со по-
глед на планинските врвови, со скии го браздеа езерото и потоа 
ги лечеа здравите болки во мускулите со масажа и сауна, ние 
се трошевме бавно и до дно, како да празниме шишиња и да ги 
редиме во аголот во кујната. Со изгризени, испукани усни, додека 
ни се тресеа колената издраскани од бавниот ритам на уживањето, 
на свој начин бевме среќни. Шетавме, секогаш по истиот пат, крај 
ресто раните, сувенирниците, дрогериите со тутун и ливчиња лота-
рија, крај слаткарниците со ишлери и чајни плочки наредени една 
врз друга како кули од карти, крај вилите со украсени огради од 
при ватните градини, покрај црквата и капелата, низ гробиштата и 
назад, секогаш по истиот кривулест пат, по патеката со чакал, крај 
ба раките слични на дрварници, под кои се мрешкаше водата со 
чам  ците на весла, крај металните клупички со видик кој завршува-
ше во светлозелените плитаци и шамакот од другата страна на 
брегот.
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 А сега тоа е нашиот дом. Или барем можеме да кажеме: ние 
тука живееме. Тука во близина. Нанесуваме храна во дувлото, 
два пати неделно, со такси. По ѕидот на куќата ползат ружи. Не 
знаеме за нив да се грижиме па се засилиле: секогаш кога сакаме 
да минеме низ вратата, ракавите ни се закачуваат за трње. Прагот 
е посипан со латици кои никој не ги мете. Секој ден, ситен и 
незаинтересиран пес, забрзан, сличен на банкарски чиновник, 
доаѓа од никаде, минува крај мене, како да не постојам, и зад 
дрварницата остава едно, или две гомненца. И инаку се чувствувам 
како да сум направена од целофан. Во мене може да се завитка сè 
и сешто: жива и мртва природа; целата лошо сложена композиција 
со бели ружи веќе малку спржени од сонцето, со плевел, канта, 
пумпа, гребло и цепаници. Лежам на тревата: отфрлен букет суво 
цвеќе завиткан во проѕирна, стуткана хартија која докажува дека 
уште постојам.
 А потоа затрубува носталгично како слончето без мајка од 
ста риот ТВ филм – еднаш, двапати, растегнато, слатко. Прераснато 
момче, бушаво и големо, чека во жолтиот олд-тајмер со отворен 
покрив. Крај него седи крупнооката, слаба Беси со марама на гла-
вата под која $ ѕиркаат прамени од пепелавата коса извлечени од 
ветрот на автомобилското јурење.
 „Ми рече да те земам“, вели Франк со извинување во гласот. 
„Ако не си спремна, нема врска. Имаме време. Концертот почнува 
во девет.“
 Беси е пејачка која може самата да напише и текстови. Ќерка 
е на канадскиот писател кого случајно го знам од видување. На 
носот и на брадата има згодни светложолти дамки. Би можеле да 
бидат и украс, кога нешто такво ненадејно би станало модерно. & 
велам:
 „Дојди внатре. Имаш жолти флеки.“
 После, додека се чешламе пред криво поставеното огледало 
во кое едвај нешто се гледа, нејзе ненадејно $ текнува што $ е 
тоа на носот. Полен. Ги мирисала лилјаните кои $ ги подарила 
Франковата мајка. Во секој случај, не треба да се инсистира на 
об јаснение. Вселенска шминка, самовилски или некој друг прав? 
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Сеедно. Едвај видлив траг тајна на лицето кое без фосфорно-
жолтите дамки би било полумртво и празно, како што се мртви 
и испразнети сите убави лица посветени на тивките шуми во 
крајов?
 „Ќе умрам од досада “, вели Беси. „Предолго сум овде, а 
немам сила да заминам.“

Се возиме преку приватен имот, по благи серпентини кои нè во-
дат на ридот над Бад Ишл. Патот кривули низ светлозелената 
шумичка. Горе се наоѓа вилата Ротштајн. Ја викаат уште и П.К.С. 
Вила.
 „Што е кратенка од Pythagoras Kepler Schule“, известува 
Франк.
 Одиме на местото на кое „волшебникот на водата“ Виктор 
Шаубергер изведувал експерименти. Денес тука живеат неговите 
наследници.
 „Ја изнајмуваат вилата за концерти и конференции“, додава 
Беси.
 „И го чуваат она што не им требало на нацистите во четирие-
сеттите и кое во педесеттите години не го присвоиле агентите на 
американските тајни служби. Барем така се зборува“, продолжува 
Франк, а во гласот му трепери од детски авантуризам помешан со 
патриотска гордост, како да сака да каже: и тука се случуваат неш-
та, интересни, опасни нешта. Веднаш потоа преминува на друга 
те ма. Нема да каже сè, таинствен е. Со погледот проверува дали 
уво дот оставил впечаток. Фрли јадица на која би требало да се 
уло вам. И има право: приказната за шумарот и пронаоѓачот ме 
заин те ресира, но тоа со ништо не го покажувам, па по некое време 
Франк има потреба да продолжи:
 „Можам да те запознаам со Викторовиот внук, ако сакаш. Тоа 
лесно може да се среди. Дури и ако не дојде вечерва на концертот. 
Ќе ти договорам состанок.“ 

Вилата Ротштајн, врамена со парк, во предвечерие, уште не ја 
оку пирале гости. Мајсторите на звук оптегнале кабли преку тем-
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ниот паркет и поради тоа ги поместиле експонатите. Направа 
слична на Наутилус, претешка да се тргне, стои во ходникот, а низ 
отворениот прозорец пука поглед на другата страна на дворот каде 
што лежи малечка летачка чинија, како фризби отфрлен во трева 
по детска игра. Музичарите пушат и пијат во паузата на пробата. 
На ѕидот цитат од Архимед крај трофејните рогови од муфлон и 
уште неколку поситни рогови од дивокоза. 
 Широки скалила со големи златни кугли поставени на одмо-
риштата, крај оградата. Одозгора, од заклучениот дел на куќата, 
допираат гласови и се насетува движење на луѓе кои го живеат 
својот приватен живот, и веројатно се подготвуваат да се симнат 
ме ѓу првите посетители кои, со карактеристично чкрипење на гу-
ми врз чакал, излегуваат од автомобилите во вечерни костуми и 
фустани одбрани за таа пригода. Ретки се оние како мене. Секој 
секого познава. Разменуваат поздрави, со грч на лицето подготвено 
за бакнеж. И се палат светлата, и се пренесуваат пакети вино пре-
ку прагот, а џагорот станува сè погласен. Се снима. Прегрнати 
пријателки ги покажуваат забите пред камерата која бега од сè 
туѓо: фаќа само познати лица. Останувам недопрена, анонимна, 
со чаша купено шампањско. 
 Саша веќе свири. И Беси пее. Барбара, која ја викаме Бапси, 
до неодамна беше со Франк, но „таа работа е веќе готова“, ми ве-
ли. Со мускулести нозе, во кус фустан, прво прегласно зборува, па 
потоа со рака ја покрива устата. Мартин ја поправа врската пепе-
рут ка пред да го најави Франк. Се разлева аплауз. Франк почнува 
да свири. И Беси пак пее, со грбот врз ѕидот, тенка како ползавица. 
Публиката стои. Првите редови се нишаат во ритам. Додека Беси 
пее, виљушки паѓаат од чинии, а луѓето непрестајно џагорат, таму 
на балконот, каде што мислат дека не ги слушаат. Штом музиката 
престанува, и тие престануваат да зборуваат: не ги штедат длан-
ки те, румени од пиење и разговор, сложно и крепко удираат, како 
цела вечер да го чекале само тоа – потврда на заедништвото, по-
вод, добар повод да си заплескаат едни на други.
 Во паузата меѓу два сета, девојка во црвен кожен костум би 
сакала, преку мојот грб, да дознае од Саша дали вчера ја обрабо тил 
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онаа нејзина фотографија која ја снимил во Минхен по концертот.
 „Што, што?“ прашува тој, испотен и растресен.
 „Сношти ме обработуваше мене“, велам тивко. „Баш ми е жал.“
 Таа ме засекува со блед поглед на месечарка:
 „Молам?“ Во џагорот кој се спушта и крева како облак врапци 
не слушна добро што реков.
 „Жал ми е!“, повторувам гласно.
 „Молам?“, се сепнува Саша. „За што се работи?“ Но во тој 
миг му приоѓа човек чие лице ми е од некаде познато.
 „Пардон“, вели тој, „само да честитам. Беше прекрасно. Баш 
уживав.“
 Потоа се врти кон мене:
 „Ааа, и Вие сте тука. Бра-во!“ и ја склопува дланката околу 
мојата во срдечен стисок. „Колку долго останувате?“
 „Тоа и јас се прашувам“, одговарам, но тој не чека објаснение.
 „Баш ми е драго“, вели и уште малку ми ја задржува раката 
на заминување.
 Во тој миг ја забележувам Бапси како се симнува по широките 
скалила. На свртувањето патем ја допре златната кугла, а големата, 
тешка топка, која којзнае зошто не била прицврстена за подлогата, 
се откачи од лежиштето и со стреловита брзина се стркала право 
врз Бетси која прими силен удар одзади и падна безгласно на 
подот. Одозгора се разлеа крик и предизвика моментен молк, а 
потоа, задоцнетото офкање одоздола предизвика нов џагор и тур-
ка ње. Несигурна на нозете како тукушто родено ждребе, Беси 
успеа да стане. Сама, без помош на луѓето кои во таа ситуација не 
се снајдоа.

„Па јасно дека тоа не беше случајно, мислам на она со куглата“, 
вели Ханс.
 Тој е Германец; менаџер за иновации во фабрика која по на-
рачка изработува специјални машини за специјални намени, баш 
како што се шијат костуми по мерка.
 Саша сомничаво кима со главата:
 „Бапси не би намерно. Како воопшто можеш да помислиш?“
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 „Не велам дека планирала“, се брани Ханс.
 „Пред малку рече дека не било случајно.“
 „Ја гледав додека се симнуваше по скалите.“
 „И ја виде кога ја турна куглата?“
 „Се враќаше од тоалетот. Ми се причини дека е малку неси-
гурна на нозете. Се фати за куглата и куглата се откачи. Тоа може-
ше да се случи кому било, но зошто токму нејзе? И тоа право врз 
Беси?“
 Ханс е опседнат со Барбара. Го потсетува на мајка му, со која 
никогаш не се согласувал, но тоа била и останала неговата драга 
и сакана, вечно незадоволна мама која секогаш наоѓала некоја 
причина своето расплакано дете да го лиши од бакнежот за добра 
ноќ. И секогаш тоа го правела на истиот начин – со ши рока, но 
непоколеблива насмевка на убавото, младо лице со куќичка од 
брчки на челото, и со оние две силни карактерни ли нии кои ја 
обрабуваат устата како да настанале од потрес на душата и тектон-
ско нарушување на кожата предизвикано од силна, со генерации 
присутна општествена принуда, од потребата на баварскиот 
народ јавно, бучно и непрестајно да изразува веселба, особено во 
миговите на нелагода и непосредно пред некон тролираниот излив 
на бес.
 „Ханс е опседнат со Барбара“, вели Кристина, ситна жена, 
мајка на трите Хансови деца.
 Го вели тоа мирно, без ни малку љубомора; констатира, на 
начин на кој би рекла дека Лукас, нејзиниот помлад син, нема 
уредна столица, дека Мари, нејзината петгодишна ќерка, го набила 
ножниот палец. Малку разумна загриженост сепак $ слушам во 
гласот. За загриженост има причина: Ханс $ пишува долги писма на 
Барбара, вистински чаршафи од писма во кои во детали ги анали-
зира нивните разговори и изразите на лицето, бара скриени моти-
ви и причини, гледа лага во начинот на кој таа ја држи цигарата 
и вистина во нејзиниот поглед, страст во начинот на кој минатата 
зима ја прицврстила планинарската чизма и го погледнала, на 
снегот, заруменета; грубост во начинот на кој ова лето станува од 
маса и заминува всушност без збор, едвај со неколку пристојни 
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фрази. И сето тоа заедно, него го стигнува во вител: страст, страв, 
грубост и ранливост, лага, лага, вистина, некоја горка вистина која 
тој ја насетува, а нејзините очи ја кажуваат, сето тоа заедно на 
крајот го тера да поверува дека тие двајца се во врска, посилна од 
телепатска, дека се разгрануваат еден кон друг во сплет капилари 
од кои често една мала жиличка пукнува и потоа окото со кое тој 
го гледа светот се закрвавува.
 „А нашите деца сè чувствуваат“, вели Кристина и ме нуди со 
чоколадни бонбони кои самата ги направила. Ги носи во кошнич-
ка, уредно наредени. Секој залак бара внимание, раскошен е 
со изгледот и вкусот, до половина завиткан во бело книже како 
тукушто повиено бебе.
 „Како успеваш?“ се чуди Франк и преку нејзиното кревко 
рамо дофаќа чоколадно свиточе. „Тоа е повеќе од совршенство. 
Тоа е скандал на вкусот. Со што ги полниш? Со хашиш?“
 Малата Кристина, небрежно облечена како ученичка, и 
робусниот Ханс се секогаш срдечни и насмеани, искрени со сите, 
дури и еден со друг, и тоа до граница на болка. Не се искрени 
единствено самите со себе. Мачно, бавно и тешко спознаваат 
дека отсекогаш не значи засекогаш. Она што некогаш бил знак 
на постојано зближување, нивниот заеднички пат, лигав, леплив 
и всушност сјајна меандра на нивната љубов, како во половата 
игра на полжавите – тоа истото и сега трае, но со обратен ред, и 
слично е на долготрајно одмотување на клопче, постапка во која 
тие двајцата постојано ги мрсат конците, но никогаш не ја кинат 
нишката.
 „Никогаш, ама навистина никогаш не би дозволил моите де-
ца, мојот Лукас и мојот Флоријан, да минат низ пеколот низ кој јас 
морав да минам. Знаеш, таквите нешта, кога еднаш ќе се појават 
во семејството, не исчезнуваат туку-така“, вели Ханс. „Крвта не е 
вода. Постојано сум на штрек. Ја анализирам секоја своја постап-
ка“, вели тој и ме гледа продорно.
 „Разбирам“, велам јас.
 И навистина, потполно го сфаќам. Згора на тоа, сочувствувам 
со Ханс, кој еднаш, пред многу години, во мојата кујна, по вечерата, 
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кога Саша на миг излезе низ вратата да донесе пепелник, призна:
 „Јас бев злоупотребувано дете, сфаќаш? Мене ме злоупотре-
буваше тато, а мајка не стори ништо за тоа да го спречи.“
 Го рече тоа во миг, лесно и патем, и штом пепелникот беше 
ставен на масата, на молскавичното доверување му дојде крај. 
Хансовата изјава, клучната реченица на неговиот живот, не беше 
изговорена пред Саша, кој беше негов пријател, туку пред мене, 
која Ханс тукушто ја запозна. Признанието остана да виси во 
воздухот. Мислев дека никогаш нема да добие продолжение, и 
така и беше, сè до онаа вечер во вилата Ротштајн кога, заштитен 
од ситуацијата во која сите зборуваат а никој ништо не кажува, 
Ханс ја продолжи мачната исповед. Прераскажуваше интимни 
поединости толку гласно така што, освен мене, можеше да го 
слушне и кој било друг кој се наоѓаше во близина. А освен мене 
никој не го слушна. Видов лица: насмевнати, исклештени, со пар-
чиња јајце меѓу забите и трошки леб на брадата. Ушни школки 
кои не го фаќаат она што го фаќаат, очи кои не го гледаат она што 
го гледаат, мадиња кои попусто се тријат во гужвата. И така пак 
бев осамен сведок на еден ужас кој не ќе беше толку страшен да 
не го засилуваше, и тоа до заглушувачка болка, екотот на салата 
до крај исполнета со празнина.
 Излегов во дворот. Градинската ламба ја осветлуваше Шаубер-
геровата играчка; модел на летачка чинија, за која подоцна, од еден 
ракетен инженер, кој во време на Титова Југославија одработил 
неколку години в затвор како божемен таен агент на „западните 
сили“, дознав дека тоа на кое ноќта сум седнала не бил ни модел, 
ниту скулптура од железо, туку еден од четирите прототипи на 
летало во облик на диск со вертикално полетување, кој користел 
технологија на имплозија и антигравитација како погон. Отфрлен, 
во паркот зад куќата, предметот со пречник не поголем од метар, 
ми послужи како наслон. 
 „Уште функционира“, рече човекот кој ми пријде од 
темнината. Беше тоа внукот на Виктор Шаубергер.
 Само таа една попатна забелешка упатена кон непознатата 
жена која седнала на дискот, во градината на неговата куќа, 
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под бледото светло на ламбата засенета со облак од бубачки. И 
ништо повеќе. Како наместо предупредување – не потпирај се врз 
експонатот – да е доволно да се каже дека таа малечка, смешна 
чинија може да се крене од тревникот со стреловита брзина. Во 
принцип може, но сега е само спомен, парче метал вреден за 
сеќавање речиси исто онолку колку што му е вреден за спомен на 
некое прераснато, бившо момче неговиот стар, ’рѓосан ромобил 
потпрен врз градинската ограда. Нешто приватно. Ни помалку ни 
повеќе од тоа.
 Секако, Франк не ми договори службен состанок со 
Шаубергеровиот внук и така сè што слушнав од потомокот на 
пронаоѓачот беше тоа негово „уште функционира“, кое можев да 
го сфатам буквално, како чист факт, или фатално, како таинствена 
порака од покојниот пронаоѓач, еднаква на Галилеевата „сепак 
се движи.“ Во ноќ во која тајните сили на женската љубомора 
ја исфрлија од лежиштето златната кугла и ја стрмоглавија низ 
скалилата, сè беше можно.

***

Се распаѓам. Парчињата пловат како лотоси. Расцутениот страв 
уште се држи за дршката и не оди ни подалеку ни подлабоко од 
водениот корен. Не чувствувам болка. Ќе умрам од тоа што не го 
чувствувам.
 Заборавам да напишам датум. Чуму? Како да е важно на 
кој ден сум сфатила дека се распаѓам. Главно дека побегнавме 
од нашата идила во соба со поглед на станицата југ и запуштена 
кошница од бетон со низи од канцелариски сакиња осветлени со 
неон. Ружите пак со трњето нè фаќаа за ракавите и се обидуваа да 
нè задржат на прагот, но ние ги спакувавме работите и побегнавме 
в град, зедовме соба во скромен хотел и бргу се соблековме, како 
љубовници.

„Ги оставив клучевите кај Ханс и Кристина“, вели Саша. „Ќе ја 
паркираат камп-приколката во нашиот двор преку викендот.“
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 „Катастрофа“, велам. „Нема чисти чаршафи.“
 „Ќе спијат во колата. Децата обожаваат кампување.“
 „Каква идеја! Тоа само Ханс може да го смисли“, се чудам.
 „Нема врска.“
 „Нема врска“, повторувам по него резигнирано, а потоа ме 
прободува ненадејно сознание, и тоа толку жестоко што паниката 
веднаш се чита на изразот на моето лице.
 „Што е?“, прашува тој.
 „Ништо.“
 „Чаршафите и?“
 „Ништо.“
 „Ништо и? Што уште?“
 Прво помислувам дека тоа може да се сокрие, а потоа решавам 
во него да побарам сојузник. Велам:
 „Заборавив на балконот.“
 Го велам тоа после. По филм и секс и уште еден филм. Не 
кажувам веднаш по гласниот налет на уживање кој премина во 
неколку воздишки самосожалување слични на земање воздух, за-
рипнати, речиси како при чист налет на уживање, а сепак поинак-
ви, очајни, грчевити, на раб на солзи. Ме гледа со око в око додека 
уште седам на него и прашува:
 „Добро ти е? Никогаш не си дишела така, како да се гушиш.“
 Ни тогаш не можам да му кажам. Дури после кажувам еднос-
тавно:
 „Шприцовите. Ги заборавив на балконот шприцовите.“

Смешно. Сега Саша мисли дека се дрогирам, а нашите пријатели, 
кога ќе ги најдат на балконот искористените игли и крвавиот 
памук, конечно ќе сфатат зошто сме такви какви што сме и ќе 
се пра шуваат кој од нас двајцата е крив, кој кого го повлекол на 
дното. Најискрените луѓе од сите кои ги познаваме ќе се прават 
дека не го ставиле клучот во бравата, дека не влегле во кујната со 
клавирот и неизмиените садови, дека не се качиле во нашата мала 
соба во која ги собира само масата со моите хартии и големиот 
несреден кревет, под покривот на нашата куќа со мали прозорци, 


