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 У    и маица со кратки ракави. Таа носе-
ше розова јакна од текна вештачка кожа со сиви панталони и со 
бела свилена блуза. Во огледалото дома, во ходникот, мислеше 
дека комбинацијата изгледа добро, но кога влезе во собата и кога 
виде како е облечена, се почувствува старо и смешно.
 Пред малку стоеше на пешачкиот премин на улицата „Вал-
хала“ покрај поетеса за која мислеше дека е мртва, но која, ете, 
изгле даше доста живо и беше дотерана во темноцрвен капут и 
баретка со сребрен брош. „Како што се носеше во педесеттите“, 
помисли Лилемур. Пред некој ден имаше слика од Нели Сачс во 
„Швеѓаните“: син свилен фустан со јака, сребрен ѓердан со мали 
тропалки. Сигурно носеше и високи потпетици, иако не се гледаа 
на сликата. „Најверојатно се некои слични на моите“.
 Тој зборуваше, но таа пропушти дел од неговиот говор. Не-
при јат но е што вниманието толку лесно и речиси без причина ѝ 
забегува во минатото. И сега, кога веќе беше свесна за неговото 
зборување, ѝ текна: „Можеби сака да пишувам мемоари!“
 Почувствува морничава непријатност.
 – Прости – рече таа – но не те слушнав.
 Не е глува. Барем не сосем и не сè уште. Но кога ѝ бегаат мис-
лите, мора да најде некакво оправдување. 
 – Го добив твојот ракопис – рече тој малку погласно одошто 
требаше и плесна со рацете. Поточно, удри со раката врз дебело 
купче хартија. Чудно, но ѝ се чинеше дека е најпаметно да молчи.  
Забележуваше дека е лут. Седеше зад бирото и авторитативно 
уди раше врз некаков ракопис, но беше облечен како што порано 
се облекуваа мажите во пивниците. Нели имаше една таква пив-
ница во Домот на културата? Имаше една и во задниот дел. Таму 
седеа пијаниците со качкети, облечени во палта и во блузи. И тој 
беше неизбричен, исто како нив.
 – Ајде, Макс, кажи што е работата! – рече таа. – Ме повика да 
дојдам, значи има причина за тоа.
 – Те молам, Лилемур! – стана и се обиде да звучи ведро. 
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Дури и ѝ пријде и седна до неа на малиот кауч. Но беше лут.
 – Не те повикав! Сакав да се видиме. Не бидува да разговара-
ме за ракописот по телефон.
 – Не сум ти пратила ракопис.
 – Да, знам дека не си го пратила тука. Не нам.
 Настапи тишина што траеше предолго. Веројатно го плашеше 
тоа што изгуби контрола. Се врати кај бирото, се исправи во палто-
то и во блузата и строго ја погледна.
 – Го прати во друга куќа – рече тој. – Навистина не можам да 
сфатам зошто. 
 Пауза. Сега беше време за објаснување. Но бидејќи таа нема-
ше објаснување, молчеше.
 – Можеби се прашуваш како твојот ракопис дошол кај мене.
 – Да, навистина – рече таа. – Бидејќи не постои ракопис.
 Тој повторно ја стави раката врз него. Имаше темни влакна на 
најдолните зглобови на прстите. Се прашуваше дали има влакна 
и на градите. Затрепери. Суне немаше влакна. Немаше ни Јакоб. 
Овој е Есау, арогантен е, но не е злобен. Жестоко, речиси болно, 
ѝ недостасуваат сите тројца уредници. Односно, сите тројца од 
оваа куќа. Првиот беше срамежлив, со зацрвенети образи. Вто-
риот имаше коректен однос и црн хумор. И на крајот беше Сара, 
милата Сара што отиде во пензија. Најмногу ѝ недостасува таа.
 – Кажи што е работата, Макс – рече таа. Намерно звучеше 
уморно. – Цело време допираш некој ракопис. Го галиш како да е 
кученце, но без љубов.
 – Вознемирен сум, нормално! – рече тој и навистина успеа 
да звучи разочарано. – Не верував дека ќе нè напуштиш. Веќе по-
веќе од педесет години ти ги издаваме книгите.
 – Педесет и две – рече таа.
 – Ништо не ни кажа! Едноставно…
 Го прекина. 
 – Ако ракописот бил пратен кај друг издавач, како тогаш се 
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наоѓа кај тебе, па го удираш цело време?
 – Лилемур, не те разбирам, а и мислам дека не треба да го 
издадеш ова.
 – Те молам, биди љубезен и одговори ми кога те прашувам 
– рече таа. – Зошто е кај тебе ракопис што му бил пратен на друг 
издавач?
 Повторно настапи многу долга тишина.
 – Имаме контакти – одговори конечно. – Ние, односно кон-
цернот, имаме куќи за кои и не знаеш дека го смениле сопствени-
кот. Си го пратила во „Рабен ок Шјабен“. Некој, нема да го имену-
вам, работеше порано кај нас и сега сака да се врати. Тој се јави.
 Повторно настапи тишина. Ја повлече јаката од блузата со 
показалецот и се почеша. Имаше црни влакна речиси до вратот. 
„Учениче“, помисли таа. „Учениче со длабок глас и со црни влакна 
на градите и на зглобовите на прстите“.
 – И ти му поверува?
 – Да, може да се каже. Ќе те одбиеме. Ќе ти пратиме одговор 
според псевдонимот и на адресата што си ја дала. Во писмото ќе 
стои дека книгата не одговара на профилот на нивната издавачка 
куќа, но дека тој се надева дека немаш ништо против да ни ја пре-
прати нам.
 – А скапо ли ќе ве чини? – праша таа и навистина ѝ беше за-
бавно во тој момент.
 – Да! Но мислам дека вреди.
 – Ракописот?
 – Не. Мислам дека не треба да издадеш такво нешто. Само 
сакав да ти помогнам.
 – Како?
 Очигледно не можеше да одговори на тоа. Чукаше врз не-
уредниот куп хартија. „Манускрипт“. Тој збор таа го имаше слуш-
нато многупати во своето долгогодишно искуство со уредниците, 
па конечно го побара во „Ларус“: „papier san velor, хартија без 
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вредност“ . Но беше сигурна дека тој не го знае тоа. 
 – Дај да го прочитам – рече таа. – Љубопитна сум.
 Кога стана да го земе ракописот, тој ги стави двете раце врз 
него и рече дека е динамит и дека никако не смее да го земе со 
себе. Но сега личеше како да ѝ верува дека не знае што пишува 
во него. Се мислеше дали да верува или да не верува. Сигурно не 
може да се реши и, во секој случај, многу му е непријатно.
 – Сакам да го прочитам – инсистираше таа.
 – Може, но само во собата на уредниците. Овој ракопис не 
смее да излезе од куќата.
 Тој го држеше ракописот кога се симнуваа надолу по скалите. 
Лилемур почувствува болка во коленото. Ја чувствуваше артрозата  
кога се симнуваше надолу. Првиот пат кога се качи по другите ска-
ли, тие што водеа до собата на уредниците, носеше високи пот-
петици. Веќе не можеше да носи такви чевли. Се сеќаваше дека 
косата ѝ беше како светол ангелски ореол околу главата и дека не 
можеше да ја скроти со виклери и со шноли. „Можеби немаше 
балсами за коса во тоа време“, помисли таа и повторно се возне-
мири затоа што тој повторно рече нешто што таа не го слушна. 
Мораше да го препраша и да се надева дека тој ќе застане и дека 
ќе се сврти. Инаку не можеше да слушне што зборува.
 – Реков дека сигурно не сакаш да го издадеш ова. И онака 
би излегло следната година. Кога ќе наполниш осумдесет години. 
Сигурно не посакуваш такво нешто. Освен тоа, не ѝ прилега на Ли-
лемур Трој да излезе под псевдоним.
 Како сè уште да мислеше дека е таа автор на ракописот.
 – Толку ли не го бидува?
 – Напротив! Но, како да ти кажам, стилот многу се разликува 
од твојот вообичаен стил.
 Кога конечно стигнаа на меѓукатот и кога требаше да почнат 
да се симнуваат на следните скали, сè до најдолниот кат, тој рече:
 – Ова е забавен роман.
 Повторно влезе во временскиот бунар и подеднакво јасно 
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како зборот „манускрипт“ ги слушна зборовите: „Што има лошо 
кај забавните романи?“
 Кога стигнаа во сопчето на уредниците со портретите на до-
битниците на Нобеловата награда и на други големи машки писа-
тели на ѕидовите, го стави снопот хартија на бирото и рече:
 – Мислам дека треба да го разгледаш ова, Лилемур. Сигурно 
ќе ти се смени мислењето. Убеден сум во тоа, Лилемур. Сакаш 
кафе?
 – Да, сакам.
 Убаво ќе биде ако тој си замине. Се чувствуваше како дома 
во сопчето во кое многупати седела и пишувала посвети на своите 
книги. Кога тој си замина, таа веднаш почна да чита.
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Младост, радост, лукавост…

 Во октомври 1953 година, ѝ се прикрадов на Лилемур Трој во 
Англискиот парк. Сигурна сум дека ме виде кога стоев под дрвјата, 
но се преправаше дека не ме гледа. Тоа е најмногу затоа што сум 
од Крамфорш. И таа е од таму, но не сака да ја потсетуваат на тој 
факт. Секогаш потенцираше дека студирала во Харносанд што, од 
своја страна, е исто така вистина. Другиот пат кога стоев таму, бев-
ме толку близу една до друга што помислив дека ќе мора да ме 
поздрави. Но таа се качи на велосипедот и гледаше право напред. 
Двапати дотогаш ги имав откажано сите обврски за да ја чекам. Не 
можев да го направам тоа и по третпат, шефот се бунеше. Во тоа 
време работев во градската библиотека во Упсала. Не знаев каде 
живее Лилемур. Знаев само дека почна да студира историја на ли-
тературата и поетика и дека, ако сакав да ја сретнам, требаше да 
висам на испитите на Филолошкиот факултет, најдолу во паркот. 
Реков дека ќе одам на забар и по третпат, шефот ми рече дека из-
гледа имам доста расипани заби. Погледнав низ неговиот кафеав 
костум. Видов дека памучната поткошула му е сивкава, исто како 
и ѕиврите, и дека е крпена на манжетните. На градите имаше не-
колку сиви влакнести џбунчиња. Имаше и флеки без пигмент врз 
вдлабнатината каде што недостасуваа две ребра, како и излечено 
туберкулозно жариште.
 Јас имам таква способност. Мислам дека не е тешко да се 
прави тоа.
 Гледам и низ згради. Од мојата позиција, ја видов куќата во 
која еден мал професор со јајчеста глава си го допираше курот 
преку поставата на џебовите кога ја читаше „Ода на западниот ве-
тар“ од Вордсворт. Слушав како зборува Лилемур. Го користеше 
зборот „фрапантно“. Фрапантно беше тоа што Вордсворт мислел 
дека обновата ќе дојде од неговите зборови, како да се искри од 
жариште во изгорен пепел или виор од лисја. Тоа го кажа тивко, 
како што ѝ прилегаше на полот, но и со извесна сигурност. Со пра-
во беше сигурна, бидејќи професорот со јајчестата глава почна по-
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интензивно да се допира кога ја гледаше неа. 
 Тие испити ги поминав пред три години. Сега сигурно беа на 
почетокот и зборуваа за антиката. Можеби зборуваа за Сафо. Како 
и да е, бев сигурна дека професорот се допира. 
 Во тоа време се забавував гледајќи низ камените ѕидови и 
низ блузите. Не ја користев вештината за ништо повеќе. Така си го 
скусував времето додека стоев со чевлите за шетање, обложени 
со варена гума, закопани во лисјата што беа сулфурножолти, огне-
ноцрвени и со црни точки и што скапуваа под дрвјата.
 Мора да успеам сега, од третпат. Нема да згрешам овој пат. 
Стоев покрај јаворот близу до влезот на Филолошкиот факултет. 
Сакав да излезам оттаму токму во моментот кога Лилемур се качи 
на велосипедот.
 Еве ги, излегуваа сите. Звучеа како птици во тивкиот парк. Па-
леа цигари и лулиња. Кога повлекуваа жедно, жарчињата се црве-
неа. Ќе има многу тумори и емфиземи. Видов како им обелува 
косата и како им се сушат и им пропаѓаат образите. Видов и тројца 
пијаници, кои беа на гробот на Понтус Викнер1, двајца мажи и де-
бела истрошена жена со гаќи спуштени на бутовите. Беше при-
ближно во ист период од годината, најверојатно во Драгарбрун. 
Во 1953 година лисјата тивко паѓаа врз надгробните плочи на гро-
биштата. Но, општо земено, не е ништо потешко да се гледа низ 
времето отколку низ зградите и низ телата.
 Овој пат бев подготвена. Во истиот миг кога Лилемур седна 
на велосипедот и кога ѝ падна сивото плисирано здолниште околу  
седиштето, се пробив низ лисјата. Се сретнавме на песочниот 
пат. Таа почна да се тетерави и се симна од велосипедот. Ѝ реков 
„Здраво!“, а таа се направи дека е изненадена. Така почна нашиот 
заеднички живот.
 Ме боли кога ќе помислам дека таа сакаше да ме лиши од 
тоа. Веројатно мислеше дека ќе биде лесно. Ако се премисли, а 

1. Карл Понтус Викнер (1837- 1888), шведски филозоф, доцент, теоретски филозоф и 
лектор во Кристијанија. (з.п.)
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секогаш се премислува, ќе ја ставам оваа приказна во кутијата за 
пропаднати проекти. Кутијата е на таванот, како и сите класери и 
фасцикли. Ги имам нејзините дневници. Кога ќе открие дека ги 
нема, може да размислува и за тоа.
 Кога се омажи, напиша дека радијата бучеле во куќата со 
лоша звучна изолација, дека тоалетите фучеле, а вратите на ви-
трините удирале, како и дека мисли дека треба да се срамиме од 
вистинската тишина. Потоа напиша дека ги испрала кујнските за-
веси со набор и дека ги бојосала светлосино со мала доза боја во 
прав. Додаде дека имале иста боја како небото затоа што се оби-
дуваше секогаш да ги гледа нештата од позитивната страна. Небо-
то се преселило во нејзината кујна, а таа беше ангел што пржеше 
харинги и што се срамеше од тишината. Јас мислам дека од неа 
повеќе се плашеше отколку што се срамеше.
 Не го сакаше сегашното време како временска форма. Го 
имаше забрането. Велеше дека е тоа време на страдањето. Мис-
лам дека тука ја згрешила работата. Нема шега со збор како 
„страдање“ и тоа ѝ го кажав.
 – Добро, на напнатоста, тогаш – рече таа. – Раните утра пред 
да се прочитаат рецензиите се исполнети со страдање. 
 – Но не! Тоа е само напнатост. Од сите луѓе на светот, ти би 
требало да знаеш што е напнатост.
 – Но сегашното време не може да се преведе – рече таа. – 
Особено не на англиски. Во англосаксонското говорно подрачје се 
мачат со тоа време.
 – Се мачат со постоењето. Сегашното време е постоење.
 Лилемур го сакаше несвршеното време, наводно затоа што 
тогаш ги оставаш зад себе предметите и нештата и ги проучуваш 
во сигурна и постојана форма. Уште полошо време е предмина-
тото време. Оваа груба временска форма предупредува дека е 
мудро да не се чепка. Во предминатото време, минатото се турка 
наназад. Тоа е како да оди некој наоколу во далечни сеќавања 
што веќе изгубиле боја, како стари дијапозитиви.
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 Ако сегашното време ѝ предизвикува анксиозност, тогаш тоа 
ѝ е од мене. Мене предминатото време ми предизвикува анксиоз-
ност, како сега сè да е зад мене. Животот. Останува само прокле-
тото ринтање. Стани, вклучи го радиото и стави вода за чај. Ринтај!
 Следниот пат ја видов во слаткарница. Јас предложив да 
оди  ме во „Ландинг“, но таа ја предложи „Гунтерска“, која беше 
мал ку затскриена на улицата „Остра огатан“. Кога, на крајот, се 
срет навме во Англискиот парк, без заобиколување ѝ кажав за што 
станува збор, а таа се стаписа. Секако дека очекував огорченост и 
одбивање затоа што беше конвенционален тип, а тоа беше неоп-
ходно бидејќи семејството растеше. 
 – Не можам да го направам тоа ако не го прочитам – ми рече 
таа. Ѝ дадов два дена. Чекав речиси 45 минути пред да се појави. 
Беше розова во образите, најверојатно дошла со велосипед. За-
пали цигара.
 – Романот воопшто не е лош! – рече таа. – Умееш да пишу-
ваш.
 – Сакам да ја освојам првата награда.
 Во атмосферата задушлива од кафе, од ванила и од тутун, ја 
погледнав сликата што ја донесе Лилемур. Тоа беше фотографија 
направена во фотографско студио. Русата коса ѝ беше добро 
фри зи рана, со патец на страна и со виткани кркми. Задниот дел 
ѝ беше целиот со кадри, кои ѝ паѓаа на вратот и ѝ го покриваа. 
Очи те ѝ беа големи и длабоки. Над нив имаше убаво обликувани 
веѓи, дискретно нагласени со молив. Устата ѝ беше намачкана со 
кармин, ѝ светеше од него. Го носеше истиот розов џемпер од ан-
гора што го носеше и сега, но на сликата беше светлосив. Имаше 
и низа бисери, кои уредно ѝ лежеа на клучната коска и изгледаа 
нежно. 
 Дојде келнерката и Лилемур нарача кафе и два чоколадни 
ролата со ф’стаци и со шлаг. Бидејќи ја имаше испушено послед-
ната цигара од кутијата, нарача и една кутија „марлборо“. Јасно 
беше дека јас треба да ја честам, па затоа ја сменив последната 
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нарачка во две цигари. Си ги оближа усните. Лакомоста, за која не 
беше свесна, ѝ бегаше многу пред мислата. 
 – Мислам дека не е соодветна сликата – рече Лилемур. – Што 
ќе им е?
 – За да ја објават. Списанието е со фотографии.
 Ме погледна внимателно. Не бев убава, за разлика од неа. 
Во „Гунтерска“ седнав свртена со грбот кон огледалото во слаткар-
ницата. Тоа обично не би ме загрижувало, но сега беше актуелно 
прашањето околу изгледот, да не речам фатално, па го избегнував 
директниот доказ дека никогаш нема да освојам награда во некое 
списание со фотографии. Завршив факултет со највисок просек, 
само оценката по физичко ми го расипуваше. Но тоа сега не беше 
важно.
 Се договоривме Лилемур да добие половина од износот од 
500 круни ако го прати романот под своето име и ако се појави во 
ресторанот „Метропол“ во Стокхолм за да ја прифати наградата.
 – Изгледаш сигурно!
 – Да – реков. – Ќе победам.
 Нормално, се премисли. По една седмица, се јави и рече 
дека е будалесто да се освои награда за роман од некој друг. А, 
освен тоа, и измама е во прашање. Се јави во библиотеката. Тоа 
го разлути мојот шеф. Не беа дозволени приватни телефонски по-
вици. Како и да е, по некое време, повторно се премисли. Секако, 
веќе ги имаше испратено романот и фотографијата.
 Освоивме прва награда не само затоа што јас добро пишу-
вам. Наместо очигледното, да дозволам Луција2 да биде жртвата, 
направив таа да биде убиецот на истиот натпревар во кој учеству-
вавме. Делото беше остро, на старците од жирито им се допад-
на колку и фотографијата на Лилемур Трој. Уште немав решено 
кој метод ќе се користи за извршување на убиството. Можеше да 
биде со испивање на вода во која неколку часа стоеле момини 
солзи. Сепак, дејствува. Не бев сигурна дали декемвриските мо-
2. Девојка облечена во бели алишта и со свеќи на главата во чест на св. Луција. (з.п.)
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мини солзи имаат некаков отров во себе. За тоа добив и кисел 
коментар во списанието со фотографии од, во тоа време, етабли-
раната писателка на детективски романи, член на жирито.
 Јасно беше дека таа не гласала за мојот роман.
 Седевме во собата на Лилемур во студентскиот дом „Парте-
нон“ на Санкт Јоханесгатабакен. Таа бравурозно раскажуваше за 
патувањето во Стокхолм и за тоа како ја примила наградата. Не 
сум сигурна дали уште тогаш сакав да ја фатам таа нејзина жичка, 
нејзината смисла за драматика. Таа е изведувач. Ако нема публи-
ка, замира. Можеби човекот не се раѓа со таков талент, но тој се 
негува од рана возраст. Слатка девојка учи како да ги разубави 
своите доживувања за да бидат повозбудливи за слушање. 
 Згреа вода во електричен лонец и ме почести чај. На маса-
та што нè разделуваше, ги нареди подароците што ги добиле таа 
и другите кандидатки за наградата за романот со Луција. Беа од 
фирми што требаше да се споменат во репортажата на списание-
то. Можев да изберам меѓу минијатурно парфемче „хермес“ и 
кутиче со тампони за лице, за мазна и кафеаворозова кожа, чифт 
хулахопки без раб и мал несесер од розова пластика со патент. Но 
хулахопките веќе ги носеше Лилемур. Го имаше заменето чекот со 
наградниот износ и ми ги даде парите. Јас ѝ вратив двесте и пе-
десет круни.
 Седеше во плетен стол што го имаше обоено со црн лак и 
има  ше ставено црвена перница. Зад неа, на ѕидот, висеше лејка 
и една неврамена репродукција во боја – кафеава – на улица во 
вечерно време. Светлината од уличните светилки удираше во ани-
линските сенки на репродукцијата. Јас седев на отоманот. Кога ги 
ставив банкнотите во паричникот, Лилемур рече:
 – Мислам дека треба да си купиш нов капут.
 Што имаше лошо кај мојот кафеав капут? Го имав преправе-
но во јакна. 
 – Не треба да се шеташ во таков стар скратен капут – рече 
Лилемур. – Така изгледаш уште поголема.
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 – Немам намера да се правам помала одошто сум – одгово-
рив.
 Не верував дека ќе станеме пријателки, но помислував дека 
ќе се сретнеме некојпат. Се излажав. Уште двапати се појавив во 
„Партенон“, не ме почести со чај. Последниот пат ми рече дека се 
посвршила. Фотографијата на свршеникот беше на бирото и како 
да нè набљудуваше додека разговаравме. Изгледаше како да има 
многу темен тен. Но фотографијата беше со кафеави тонови, а ко-
сата му беше типично шведска, со никаква боја. Со годините, ќе 
му порасне стомакот, што ќе биде фатално бидејќи имаше куси 
нозе.
 Еве ја и Лилемур. Совршено ќе ми одговараше. Секако дека 
беше заслепена од блицот на фотографијата во списанието, но во 
светлината се издвојуваше исцртана црна линија од жартиерот, а 
карнерите околу градите ги ублажуваа облините што се исцрту-
ваа, што ја правеше да изгледа ранливо и збунето. Да, токму така 
изгледаше – благодарно, обземено и пресреќно, како што и би 
требало да изгледа девојка што освоила прва награда на натпре-
вар за детективски роман инспириран од празникот Св. Луција. 
Кога ја видов фотографијата, и јас за малку ќе поверував во целата 
измама. Таа беше совршена.
 Прво беше Луција во романот. (Што се случува во најтемната 
од сите ноќи? Која е девојката облечена во бело и со локва крв 
на градите? Испратете го својот роман до нашата редакција пред 
15 октомври.) Потоа ја прими наградата и стоеше на подиумот со 
своите убаво обликувани нозе. И официјално стана автор што ве-
тува.
 – Зошто не напишеш детективски роман? – праша таа. – Сега 
веќе не би требало да се чувствуваш искомплексирано.
 Мислеше дека треба да имаш самодоверба за да пишуваш. 
Немаше право. Ти треба само анонимност.
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 „С  “, си помисли Лилемур. „Но тоа чудно човече 
рече само ‘Молам?’ и ја прекина врската. Половина од сумата из-
несуваше точно половина од износот на мојот студентски кредит 
и затоа немаше да биде чудно повторно да се премислам. Сепак, 
никому не кажав ништо за моите нерасчистени афери со Баба Ан-
дерсон“.
 Едно есенско попладне ѝ се јавила на Баба и ѝ кажала дека 
добила писмо со известување дека победила. Или можеби рекла 
дека сме победиле? Жената воопшто не се изненадила. Во по-
четокот на декември Лилемур се качила на возот за Стокхолм и 
отиш ла во ресторанот „Метропол“ на аголот помеѓу улиците „Све-
авеген“ и „Оденгатан“. Таму седело жири од осум мажи во косту-
ми со пруги, плус една постара писателка на детективски романи 
во асиметрична облека од креп-сатен и главниот уредник во сако 
со беџови. Чудно колку текстот ѝ будеше сеќавања за кои и не 
беше свесна. Виде десет кандидатки за Луција во бели блузи и во 
тесни црни здолништа како излегуваат една по друга, како гуски, 
и како застануваат на подиумот.
 Седеше меѓу мажите и ги гледаше. Токму така ги паметеше: 
качени на сцената. Имаше две од нив што беа поубави од неа, а 
неколку имаа поцврсти задници и поголеми гради од нејзините. 
„Но јас најмногу потсетував на св. Луција“, си помисли таа. Тоа 
го сфати од комплиментите што ги добиваше. Потоа, жирито се 
затвори во посебна соба, заедно со ручекот. Таа јадеше со кан-
дидатките за св. Луција. Не се сеќаваше на сè, само на тоа дека 
женските гласови стануваа возбудени кога се приближуваше од-
луката. Жирито дојде да пие кафе, ликер и грог. Тогаш кандидат-
ките добија многу комплименти. Но никој не го пофали задникот 
на Лилемур. Бидејќи беше академик и писателка на романи, кон 
неа не се однесуваа како кон секретарка.
 Ги истурија купоните на читателите од една кутија и ги избро-
ија. Ги споредија со одлуката на жирито. Девојката што ја избраа за 
Луција на списанието почна да плаче. Другите девет продолжија 
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да се смешкаат. Таа се сеќаваше само на тоа дека плачеше и дека 
ѝ се размачка маскарата под очите. Големите светла и камерите на 
фотографите ги заслепуваа. Дојде редот таа да се појави на поди-
умот. Главниот уредник одржа говор за неа и камерите повторно 
почнаа да светкаат.
 Не ѝ текна дека може да се случи тоа. Сметаше дека ќе се 
задоволат со фотографијата од студиото, на која косата, лицето и 
об ле ката ѝ беа во совршен ред. Имаше нешто непостојано, некон-
тролирано… Да, имаше нешто бесмислено во минутите додека 
стоеше на подиумот и додека светкаа блицовите и ја заслепуваа. 
„Тогаш можев да се премислам“, помисли таа. „Се уплашив дека 
може да се дознае за ‘тоа’. Ќе дознаеја сите“.
 Токму кога помисли на тоа, пристигна кафето, а таа инстин-
ктивно ги стави рацете врз страницата што ја читаше. Катис до-
несе капучино. Знаеше што сака Лилемур. Секретарки веќе не 
постојат, сите се асистенти или нешто уште пофино, но и понатаму 
носат кафе. Катис го виде снопот хартии и извика:
 – Уште еден роман! Ах, прекрасно, Лилемур!
 Ѝ се допаѓа тоа што го слуша, но одмавнува со главата.
 – Отсекогаш си била многу таинствена – рече Катис.
 „Богами, и сум имала добра причина за тоа“, помисли Лиле-
мур и љубезно го одби колачето што ѝ го понуди таа.
 – Побарај ме ако сакаш сок или овошје или што било друго. 
Ќе седиш долго?
 – Не знам – рече Лилемур, сепак ѝ беше јасно дека нема да 
остане затоа што тоа ќе значеше дека ќе ја прекинуваат. Луѓето ќе 
се обидуваа да бидат љубезни. Набргу ќе се симнеше Макс да ја 
посети.
 Кога замина Катис, Лилемур го зеде големиот ракопис и го 
стави во својата чанта „ фурла“. Кога ја купуваше, внимаваше во 
неа да може да собере формат А4. Всушност, таа го собираше це-
лиот ракопис.
 Не сакаше да помине покрај приемното одделение, туку за-
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стана пред вратата што водеше во дворот и размислуваше. За да 
излезе, требаше да притисне копче со симбол на клуч на него. Не 
беше сигурна дали излегува на улицата „Лунтмакаргатан“. Не са-
каше да излезе на улицата „Свеавеген“ затоа што Макс можеби 
веќе открил дека нема никого во собата на уредниците.
 Се отвори големата порта кон „Лунтмакаргатан“ и влезе еден 
камион. Бргу го помина дворот и се искраде. Ракописот ѝ тежеше 
во торбата. Макс сигурно мисли дека е нејзин. Тоа е добро.
 Но што ако не мисли така? Кога го прочита првиот дел во со-
бата на уредниците, малку ѝ се слоши.
 Сакаше да биде сама. Кога стигна до улицата „Тунелгатан“ и 
кога тргна надолу кон метро-станицата на „Хоторјет“, сфати дека 
Макс можеби е веќе близу. Нормално, веднаш ќе влезе во такси, 
кое ќе ја чека штом ќе излезе од станицата на плоштадот „Карла-
план“, ќе оди по улицата „Бреитенфелдсгатан“ и ќе ја однесе вед-
наш пред куќата. За него, ракописот во чантата беше како Шре-
дингерова мачка3. Ќе мораше да ја отвори фиоката за да дознае. 
Затоа, го смени планот и протрча покрај еден валкан и смрзнат 
свирач на виолина и за помалку од десет минути помина покрај 
Јалмар Содерберг со црвените ракавици на Томас Вебер, а вед-
наш потоа влезе во Кралската библиотека. Мораше да го собере 
капутот во мало шкафче бидејќи сите што беа доволно големи за 
да соберат мек волнен капут на „Макс Мара“ беа зафатени доцна 
попладне. Сега, само да успее да влезе со чантата во која беше 
ракописот. Ја закачи на левото рамо и, фала му на Бога, жената 
на приемниот пулт љубезно и одобрувачки кимна со главата, не 

3. Шредингеровата мачка е мисловен експеримент на австрискиот физичар Ервин 
Шредингер. Мачка, шишенце отров и радиоактивен извор се затворени во кутија, 
заштитени од сите надворешни индуктирани дехокеренции. Ако Гајгеровиот бројач 
детектира радијација, шишенцето се крши и се ослободува отров, кој ја убива мач-
ката. Копенхагенската интерпретација на квантната механика имплицира дека по 
извесно време мачката е истовремено и жива и мртва. Ако погледнеме во кутијата, 
можеме да видиме дали мачката е жива или мртва, а не истовремено жива и мртва. 
Ова доведува до прашањето кога точно се завршува квантната суперпозиција, а 
стварноста почнува да се сведува на една или на друга можност. (з.п.)
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забележувајќи дека носи нешто под пазува. Мораше да биде сама 
и да го прочита ракописот во мир и во тишина, токму како што 
предвиде Макс.
 Влезе во големата читалница низ големите крилести врати 
и потоа продолжи кон читалницата со списанија, но во последен 
момент се сети дека е преместена. Таму ѝ беше добро. Ѝ беше 
мило што стомакот не ѝ беше толку голем за да не може да се 
протне низ мебелот, низ полиците за книги и низ столбовите. Ка-
паците на прозорците штитеа од силното сонце и го правеа свет-
лото пријатно и рамномерно. Сакаше да седи во светлата и мирна 
соба, во која се чувствуваше некаква безвременост, но мораше да 
оди во подземните простории каде што немаше никаква дневна 
светлина.
 Долу беше речиси празно. Кога ја запали светилката над би-
рото и кога го стави дебелиот ракопис на него, дојде еден студент 
и седна на местото до нејзиното иако имаше многу слободни би-
роа. Веројатно беше од тие што имаат навика секогаш да седат на 
истото место. Тој почна да го вклучува компјутерот. Таа се обиде 
да се сконцентрира на ракописот, но чукањето на тастерите беше 
гласно, исто како и звукот кога тој го дуваше носот. Повремено 
ќе кивнеше квалитетно и продуктивно во хартиеното шамиче 
од тоалетот. Избега и седна во читачкото катче во кое во тој мо-
мент немаше никој. Сепак, имаше шанси да дојде некој, па за да 
не привлекува внимание со дебелиот ракопис, извади папка со 
списанија од еден од рафтовите. Излезе дека е списанието „Нов 
илустриран весник“ од осумдесеттите години на XIX век. Ја стави 
папката на масата. Од далечина, сè уште го слушаше својот пора-
нешен сосед како го дува носот.
 Успеа да го прочита само делот што и претходно го имаше 
прочитано за средбата во Англискиот парк кога доби ново друшт-
во. Одлично! Не беше некој познат. Но не значи дека, ако тебе 
некој не ти е познат, тогаш и ти нему си му непознат, затоа не се 
изненади кога мажот со тркалезно лице и со брада без мустаќи, 
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на нејзина возраст, праша:
 – Се подготвува нов роман?
 „Кралската библиотека станала градинка за вакви човечиња“, 
си помисли. „Преполна е со пензионирани стари хуманисти глад-
ни за друштво“.
 – Само проверувам некои цитати – рече таа и се потруди да 
изгледа многу зафатено. Кога погледна во списанието „Ни илустре-
рад тиднинг“, виде напис за изгладнето момче со патерица. Над 
него лебдеше ангел-чувар, а под него имаше метла со цвеќиња. За 
да изгледа уверливо, ја прочита песната со наслов „Милост“.
 Помоли се во срцето 
 За оние што без лек
 Во утрото на животот
 Се осудени да страдаат.
 Веднаш помисли на свирачот на виолина во тунелот, кого 
го одмина бргу, без да му стави нешто во футролата. Се сети на 
из гладнетите африкански деца што ги гледаше на телевизија, со 
подуени стомаци и со големи очи. Можеби песната не беше совр-
шена за ова време, но некако беше безвременска.
 Со изгубен поглед те гледаат нивните мали очи, 
 Бледите усни те молат и шепотат: „Помош!“
 Не колебај се толку!
 Нејзиниот сосед на масата го остави списанието „Норд иск“, 
бесрамно се наведна кон неа и почна да чита заедно со неа. Го по-
гледна прекорно, но тој не сфати ништо. Само се насмеа и шепна:
 – Страшно, нели? Глупости! Но ти правиш нешто забавно, 
нели?
 Лилемур стана, го зеде ракописот и излезе од собата. Беше 
убедена дека немаше така да искоментира за песната да не го ви-
деше името Карл Давид аф Вирсен под неа. Секоја ера е специ-
фична. Кралската библиотека ќе постои и по сто години и тогаш 
некој ќе открие што пишувала Лилемур Трој за сиромашните во 
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романот „Плуканица“. Кој би бил тој некој? Само едно нешто е си-
гурно, а тоа е заборавот. Тој е како водопад. Само ќе паднеме во 
него. Во ерата на Вирсен, времето течеше побавно.
 Не знаеше каде да најде мир и тишина. Кога излезе од под-
земјето, застана покрај еден прозорец во големата читалница и 
гледаше во предимензионираниот Лине меѓу смрзнатите далии. 
Извади книга од полицата со енциклопедии и ја стави пред себе. 
Тоа беше лексикон на Ашехуг-Гилденал и, кога ќе слушнеше че-
кори зад себе, ќе прочиташе неколку реченици за да изгледа за-
фатено. Така научи дека „воздушно перниче“ на норвешки се вика 
“sikkerhetspute”.
 Да, на оној што носи ваков ракопис во чантата му треба „си-
керхетспуте“. Не е доволно да се стои потпрен на прозорецот и да 
се гледаат дрвјата во „Хумлегорден“ што потонале во нездрава 
сивозелена боја. „Нервоза е во сегашно време“, помисли таа. Са-
каше да заплови во минато време. Но нема да ѝ успее меѓу луѓе. 
Ако не е нервоза тоа што го чувствува, тогаш е страв. Најмногу би 
сакала да е обичен напад на нервоза, да се изгуби – да се онесве-
сти или да почне да вреска.
 Сè е жолтозелено околу неа. И одделот 57 беше во истата 
боја, нели? Не можеше да се сети, но се плашеше дека, ако про-
должи да чита, ќе дознае. Лажните коринтски столбови се зеле-
ни како повраќаница. „Не смеам да се онесвестам“, помисли, „не 
смеам ни да се занишам додека е ракописот со мене“. Насекаде 
имаше луѓе со купишта книги. Никаде не можеше да најде мир за-
тоа што не можеше да се качи горе во галериите. Таму е премно-
гу тесно и има само пултови за читање. Ѝ се врти во главата кога 
минува низ тесниот премин помеѓу документите на академијата 
„Витерхетсакадемиен“ и слабата ограда.
 Тогаш се сети дека треба да оди во читалницата со научни 
трудови и да се качи по тие скали до галеријата затоа што се широ-
ки и безбедни, со цврста ограда. Таму седна на една маса на која 
можеше да биде свртена со грбот кон делата на Вилхелм Екелунд. 
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Не беше многу близу до нив, но не мораше да отвори ниту еден 
од четирите големи томови. Беше сама. Околу неа седеа научни-
ци со запалени светла под зелено стакло, а над нив и под неа све-
теа лустери што личеа на бели топки.


