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ГЛАВА I

Сел с ки от ста ре ши на има ше око лу пе де сет го ди ни и се-
де ше со ск р с те ни но зе сре де со ба та, бли зу до јаг ле нот 
што го ре ше на ог ниш те то вко па но во по дот. Ја раз г ле-
ду ва ше мо ја та ви о ли на. Ме ѓу неш та та што во ова пла-
нин с ко се ло ги до не сов ме, ние „г рад с ки те мом чи ња“, 
ка ко што нè ви каа Луо и ме не, ви о ли на та бе ше един-
стве но то неш то што ли че ше на ст ран с ко, на ци ви ли за-
ци ја, па за тоа бу де ше сом неж.
 Еден се ла нец се приб ли жи со пет ро леј с ка ламба 
за да ја олес ни иден ти фи ка ци ја та на пред ме тов. 
Стареши на та ја др же ше ви о ли на та диг на та и зја паше 
во црната внат реш ност на неј зи но то те ло, ка ко да 
е вни ма те лен ца ри ник што ба ра дро га. Во не го во то 
лево око за бележав три кр ва ви точ ки, ед на го ле ма и 
две мали, со ис та жар цр ве на бо ја.
 Кре вај ќи ја ви о ли на та до ни во то на очи те, сил но ја 
прот ре се, ка ко да е убе ден де ка неш то ќе пад не од цр но-
то дно на звуч на та ку ти ја. Имав впе ча ток де ка жи ци те 
ќе $ пук нат, а об ра чи те ќе $ се ис к р шат на парчиња.
 Ре чи си си те од се ло то дој доа пред ку ќа та на пот пор-
ни ци, за гу бе на на врвот на пла ни на та. Ма жи, же ни, 
де ца, се тур каа внат ре, се бе сеа на про зор ци те, се ро е ја 
пред пор та та. От ка ко ниш то не пад на од мо јот ин с т ру-
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мент, ста ре ши на та го доб ли жи но сот до цр на та дуп ка 
и дол го и сил но вди ша. Од тоа му зат ре пе ри ја не кол ку 
ос т ри, дол ги и вал ка ни влак на што му из ле гу ваа од ле-
ва та ноз д ра.
 Сè уш те не на о ѓа ше ниш то сом ни тел но.
 Со гру би те прсти ја доп ре ед на та жи ца, па дру га-
та... Не поз на та та ре зо нан ци ја ја смрзна тол па та, ка ко 
зву кот да ги при ну ди да по ка жат не как ва по чит.
 – Ова е иг рач ка – све че но из ја ви ста ре ши на та.
 Од пре су да ва Луо и јас ос та нав ме без збо ро ви. Раз-
ме нив ме тај ни, но воз не ми ре ни пог ле ди. Се пра шу вав 
ка ко ќе се зав р ши се во ова.
 Еден се ла нец ја зе де „иг рач ка та“ од ра це те на ста ре-
ши на та, ја по туп ка со ту па ни ци те по зад на та ст ра на, 
па му ја пре да де на друг маж. Ед но вре ме, ви о ли на та 
се дви же ше ме ѓу тол па та. Ни кој не нè ни гле да ше нас, 
две те неж ни, сла би, ис ц р пе ни и смеш ни град с ки мом-
чи ња. Цел ден пе ша чев ме по пла ни на та, па об ле ка та, 
ли ца та и ко си те ни беа ис п р с ка ни со кал. Из г ле дав ме 
ка ко две ре ак ци о нер ни вој ни чи ња од про па ган д ни те 
фил мо ви, кои по из гу бе на та бит ка ќе би дат фа те ни од 
су ри ја та ко му нис тич ки се ла ни.
 – Глу па ва иг рач ка – со ра пав глас ко мен ти ра ше 
една же на.
 – Не – ја поп ра ви сел с ки от ста ре ши на – бур жо ас ка 
иг рач ка што дош ла од гра дот.
 Ме об зе де сту де ни ло и пок рај тоа што има ше оган 
во цен та рот на со ба та. Слуш нав де ка ста ре ши на та до-
да де:
 – Тре ба да ја за па ли ме!
 На ред ба ва вед наш пре диз ви ка жи ва ре ак ци ја кај 
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тол па та. Си те поч наа да збо ру ва ат во ис то вре ме, ви-
каа и по се гаа да ја граб нат „иг рач ка та“, за да го има ат 
за до вол с т во то со свои ра це да ја фрлат во ог нот.
 – Ста ре ши но, тоа е му зич ки ин с т ру мент – ре че Луо 
кол ку што мо же ше пос ми ре но – а мо јов при ја тел е до-
бар му зи чар. На вис ти на.
 Ста ре ши на та ја по ба ра ви о ли на та и пак ја ис пи ту-
ва ше. По тоа ми ја да де.
 – Се из ви ну вам, ста ре ши но – ре ков зас ра ме но – не 
сви рам тол ку доб ро.
 То гаш ви дов де ка Луо ми на миг ну ва. Збу не то ја зе-
дов ви о ли на та и поч нав да ја шти мам.
 – Она што се га ќе го чу е те, ста ре ши но, е со на та од 
Мо царт – об ја ви Луо, лад нок р вен ка ко и прет ход но.
 Прес т ра шен, по мис лив де ка по лу дел: ве ќе не кол ку 
го ди ни си те де ла на Мо царт, или на кој и да е за па ден 
ком по зи тор, беа заб ра не ти во на ша та зем ја. Во ис кис-
на ти те чев ли ста па ла та ми се зам р з наа. Се тре сев до де-
ка сту де ни ло то пак се вов ле ку ва ше во ме не.
 – Што е тоа со на та? – не до вер ли во ме пра ша ста ре-
ши на та.
 – Не знам – пел те чев. – Неш то за пад но.
 – Пес на?
 – Би мо же ло да се ка же – од го во рив не од ре де но.
 Тој миг во очи те на ста ре ши на та блес на ис к ра на 
бу ден ко му нист, а гла сот му ста на неп ри ја тел с ки:
 – Ка ко се ви ка тво ја ва пес на?
 – Тоа ли чи на пес на, а всуш ност е со на та.
 – Те пра шу вам ка ко се ви ка! – из гу би тр пе ние, ме 
гле да ше пра во во очи.
 Ме пла шеа три те кр ва ви точ ки во не го во то ле во 
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око.
 – Мо царт... – про пел те чив.
 – Што Мо царт?
 – Мо царт мис ли на прет се да те лот Мао – про дол жи 
Луо мес то ме не.
 Как ва храб рост! Ама де лот вор на: ка ко да слуш на 
ма гич ни збо ро ви, злоб ни от из раз на ли це то на ста ре-
ши на та омек на. Очи те му се оза ри ја со ши ро ка бла же-
на нас мев ка.
 – Мо царт мис ли на Мао се ко гаш – ре че.
 – Ток му та ка, се ко гаш – се сог ла си Луо.
 До де ка ги сте гав жи ци те на гу да ло то, око лу ме не 
одек на ап ла уз, но од тоа ре чи си се уп ла шив. Мо и те 
вко ча не ти прсти поч наа да пре ле ту ва ат по жи ци те, а 
Мо цар то ви те фра зи ми се вра ќаа во се ќа ва ње то ка ко 
доб ри при ја те ли. Ли ца та на се ла ни те, пред мал ку тол-
ку мрач ни, омек ну ваа под вли ја ние на Мо цар то ва та 
ве се ла му зи ка, ка ко што омек ну ва ису ше на та зем ја по 
дож дот, па под тан цу вач ка та свет ли на од пет ро леј с ка-
та лам ба, ли ца та се пре то пи ја во ед но.
 Дол го сви рев, а Луо за тоа вре ме за па ли ци га ра и 
мир но пу ше ше, ка ко маж.
 Тоа бе ше пр ви от ден од на ше то пре вос пи ту ва ње. 
Луо има ше осум на е сет го ди ни, јас имав се дум на е сет.

*

Не кол ку збо ра за пре вос пи ту ва ње то: во цр ве на Ки на, 
кон кра јот на 1968, Го ле ми от кор ми лар на Ре во лу ци ја-
та, прет се да те лот Мао, еден ден по ве де кам па ња што 
це лос но ќе ја про ме ни зем ја та: уни вер зи те ти те беа 
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зат во ре ни и си те „м ла ди ин те лек ту ал ци“, зна чи мом-
чи ња та и де вој ки те што зав р ши ле сред но учи лиш те, 
беа пра те ни на се ло за да би дат „п ре вос пи та ни од си-
ро маш ни те се ла ни“. (По не кол ку го ди ни оваа не чу е на 
иде ја ин с пи ри ра ше еден друг ре во лу ци о не рен во дач 
во Ази ја, Кам бо џа нец, да ос т ва ри еден уш те по ам би-
ци о зен и по ра ди ка лен план: тој си те лу ѓе од глав ни от 
град, и мла ди и ста ри, ги про те ра „на се ло“.)
 Вис тин с ка та при чи на за од лу ка та на Мао Це дунг 
не бе ше јас на. Да ли са кал да се кур ту ли од Цр ве на та 
гар да што му се из мол к ну ва ше од не го ва та кон т ро ла? 
Бе ше ли тоа фан та зи ја на го ле ми от ре во лу ци о не рен со-
ну вач што са ка да соз да де но ва ге не ра ци ја? Ни кој ни-
ко гаш не го от к ри не го ви от вис тин с ки мо тив. То гаш, 
Луо и јас чес то раз го ва рав ме тај но, ка ко за го вор ни ци. 
Зак лу чо кот бе ше след ни ов: Мао ги мра зе ше ин те лек-
ту ал ци те.
 Не бев ме пр ви те ни пос лед ни те за мор чи ња што ќе 
би дат упот ре бе ни во овој го лем ек с пе ри мент со лу ѓе. 
Во по че то кот на 1971 го ди на стиг нав ме во ку ќа та на 
пот пор ни ци, за гу бе на во внат реш нос та на пла ни на та, 
ка де што јас за ста ре ши на та сви рев на ви о ли на. Во спо-
ред ба со дру ги те, не ни бе ше ло шо. Пред нас отиш ле 
ми ли о ни мла дин ци и ми ли о ни ќе сле ду ва ат. Но, во 
таа си ту а ци ја има ше не как ва иро ни ја, би деј ќи ни Луо 
ни јас не мав ме зав р ше но сред но учи лиш те. Ја не мав-
ме при ви ле ги ја та да учи ме во ин с ти ту ци ја за по ви со-
ко об ра зо ва ние. Имав ме по ми на то са мо три го ди ни во 
ло кал но то учи лиш те, ко га ка ко мла ди „ин те лек ту ал-
ци“ нè пра ти ја во пла ни на та.
 Да не се ла же ме, теш ко мо жев ме да би де ме сметани 
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за ин те лек ту ал ци, осо бе но за тоа што зна е ње то што го 
до бив ме во ло кал но то учи лиш те бе ше ни как во. Ме ѓу 
два на е сет та та и че ти ри на е сет та та го ди на мо рав ме да 
че ка ме Ре во лу ци ја та да зав р ши, за пак да се от во ри 
учи лиш те то. А ко га ко неч но пак се за пи шав ме, нè об-
зе доа очај и та га: од рас по ре дот беа из б ри ша ни ма-
те ма ти ка та, фи зи ка та и хе ми ја та, па от то гаш на та му 
„ос нов ни те зна е ња“ беа ог ра ни че ни на ин дус т ри ја та и 
зем јо дел с т во то. На ко ри ци те на на ши те учеб ни ци сто-
е ше сли ка на ра бот ник со ка па и со диг нат че кан во ра-
ка та сил на ка ко на Сил вес тер Ста ло не. До не го сто е ше 
се лан ка, од нос но ко му нис т ка преп ра ве на ка ко се лан-
ка, и но се ше цр ве на ша ми ја. (Спо ред вул гар на та ше га 
што кру же ше ме ѓу уче ни ци те, таа си ја ста ви ла влош-
ка та око лу гла ва та). Не кол ку го ди ни вак ви те учеб ни-
ци и Ма о ва та Ма ла цр ве на кни га го со чи ну ваа на ши от 
един с т вен из вор на ин те лек ту ал но зна е ње. Си те дру ги 
кни ги беа заб ра не ти.
 Прво не нè при ми ја во сред но учи лиш те, па ни ја 
до де ли ја уло га та на мла ди ин те лек ту ал ци, би деј ќи на-
ши те тат ков ци беа ети ке ти ра ни ка ко „неп ри ја те ли на 
на ро дот“, иа ко те жи на та на злос то ри те што им ги при-
пи шу ваа не бе ше ис та.
 Мо и те ро ди те ли беа док то ри. Тат ко ми бе ше специ-
ја лист за бе ли дро бо ви, а мај ка ми за ин фек тив ни 
болес ти. Обај ца та ра бо теа во бол ни ца та во Шен г ду, 
град со че ти ри ми ли о ни жи те ли. Нив на та ви на беше 
во тоа што беа „с м р д ли ви на уч ни ав то ри те ти“, со скром-
на про вин ци јал на ре пу та ци ја, би деј ќи Шен г ду бе ше 
гла вен град на Се чу ан, про вин ци ја со по пу ла ција од 
сто ми ли о ни жи те ли, да ле ку од Пе кинг, но бли зу до 
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Тибет. 
 Во спо ред ба со мо јот, тат ко му на Луо бе ше на вис-
ти на сла вен, тој бе ше за бар чие име бе ше поз на то низ 
це ла Ки на. Еден ден, пред да се слу чи Кул тур на та ре во-
лу ци ја, тој на сво и те сту ден ти им спо ме нал де ка му ги 
поп ра вил за би те на Мао Це дунг, ка ко и на гос по ѓа Мао 
и на Џанг Џе ши, кој бе ше прет се да тел на Ре пуб ли ка-
та пред да ја пре зе мат ко му нис ти те. Пра во го во реј ќи, 
има ше и так ви кои, при ну де ни се кој д нев но да го гле да-
ат пор т ре тот на Мао, со го ди ни, на вис ти на за бе ле жа ле 
де ка за би те му се жол ти, ка ко да се вал ка ни, но ни кој 
тоа глас но не го ка жал. И, ете, ту ку та ка, еден поз нат 
за бар јав но со оп ш ту ва де ка Го ле ми от кор ми лар на Ре-
во лу ци ја та си ста вил про те за. Тоа бе ше по го ле мо од 
ко ја и да е дрскост, бе ше лу дач ки и неп рос т лив злос-
тор, по ло шо од из да ва ње тај на за на ци о нал на та без-
бед ност. Не го ва та ви на бе ше уш те по го ле ма би деј ќи, 
за сво ја нес ре ќа, тој се ос ме ли да ги спо ме не ими ња та 
на Мао и не го ва та брач на дру гар ка за ед но со нај го ле-
мо то ѓуб ре на све тот: Џанг Џе ши.
 Мно гу го ди ни се меј с т во то на Луо жи ве е ше во 
станот до нас, на тре ти от, а во ед но и пос ле ден кат, на 
зг ра да та од ту ли. Тој бе ше чет в р ти син на тат ка си и 
един ст ве но то де те на мај ка си.
 Не пре те ру вам ко га ќе ре чам де ка Луо ми бе ше 
најдоб ри от при ја тел. За ед но по рас нав ме, по ми навме 
низ раз ни, чес то теш ки, ис кус т ва. Мно гу рет ко се 
пречкав ме.
 Ни ко гаш не ма да за бо ра вам де ка ед наш се сте пав-
ме, од нос но тој ме уд ри. Тоа бе ше во ле то то, 1968. Тој 
има ше око лу 15 го ди ни, јас што ту ку на пол нив че ти ри-
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на е сет. Тоа поп лад не има ше го лем по ли тич ки со бир 
на иг ра лиш те то на бол ни ца та ка де што ра бо теа на ши-
те ро ди те ли. Обај ца та зна ев ме де ка цел на на па дот ќе 
би де тат ко му на Луо, де ка го че ка уш те ед на јав на осу-
да. Ко га наб ли жу ва ше пет ча сот и ни кој не се бе ше вра-
тил, Луо ме за мо ли да пој дам со не го во бол ни ца та.
 – Ќе при бе ле жи ме кои се тие што го об ви ну ва ат и 
го те па ат тат ко ми – ми ре че. – Па ќе им се од маз ди ме 
ко га ќе по рас не ме.
 На иг ра лиш те то се точ каа црни гла ви. Де нот бе ше 
мно гу то пол. Звуч ни ци те беа пуш те ни кол ку што мо-
же ше по сил но. Тат ко му на Луо кле че ше на ко ле на 
пред глав на та го вор ни ца. На вра тот му ви се ше бе тон с-
ка пло ча за ка че на за жи ца тол ку дла бо ко вре жа на во 
ко жа та, што не се гле да ше. На пло ча та беа на пи ша ни 
не го во то име и не го ви от злос тор: РЕ АК ЦИ О НЕР.
 И од та му ка де што сто ев, три е се ти на мет ри по да ле-
ку од не го, ми се чи не ше де ка мо жам да ја ви дам цр на-
та дам ка што врз зем ја та ја нап ра ви ла не го ва та пот.
 За ка ну вач ки маш ки глас ече ше пре ку звуч ни кот.
 – Приз нај де ка спи е ше со ме ди цин с ка та сес т ра!
 Тат ко му на Луо сè по ве ќе ја на вед ну ва ше гла ва та, 
та ка што се чи не ше де ка вра тот му се крши под то ва-
рот на бе тон с ка та пло ча. Еден маж му тут на мик ро-
фон под ус та та и се слуш на сла бо, тре пер ли во „да“.
 – Ка жи ни што се слу чи! – ’р же ше од звуч ни кот 
гла сот на ин к ви зи то рот. –– Ти прв ја пип на или таа 
те бе?
 – Јас. 
 – А по тоа?
 Сле ду ваа не кол ку се кун ди ти ши на. По тоа це ла та 
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тол па вик на во еден глас: 
 – А по тоа?
 Овој по вик, со чи нет од две ил ја ди гла со ви, ка ко 
гром ни одек на над гла ви те.
 – Јас про дол жив... – ре че об ви не ти от.
 – Про дол жи! Де та ли!
 – Но, штом ја доп рев – приз на ва ше тат ко му на 
Луо – пад нав... во об ла ци и маг ла.
 Си оти дов ме до де ка гру па та фа на тич ни ин к ви зи то-
ри пак се ра зу ла ву ва ше. На па тот кон до ма одед наш 
ми по те коа сол зи по об ра зи те и сфа тив кол ку всуш-
ност го са кам сво јот стар со сед, за ба рот.
 Во тој мо мент, без да ка же збор, Луо ме уд ри. Уда-
рот ми дој де тол ку не на деј но, што за мал ку ќе пад нев.

*

Во 1971 ние двај ца та – ед ни от син на пул мо лог, дру-
ги от син на оз лог ла сен кла сен неп ри ја тел кој ја имал 
таа при ви ле ги ја да му ги доп ре за би те на Мао – не се 
раз ли ку вав ме мно гу од сто ти на та „м ла ди ин те лек ту-
ал ци“ што беа про те ра ни на пла ни на та поз на та ка ко 
Не бе сен Фе никс. Со тоа име на по ет с ки на чин бе ше 
су ге ри ра на неј зи на та зас т ра шу вач ка ви си на; кут ри те 
врап чи ња и обич ни те птич ки ни ко гаш не би мо же ле 
да се вив нат кон неј зи ни от врв, тоа бе ше ре зер ви ра но 
за кри лес ти те суш тес т ва вр за ни за не бо то: моќ ни, мит-
с ки и дла бо ко оса ме ни.
 Не ма ше пат до пла ни на та, са мо тес на па те ка што 
се из ди га ше ме ѓу ог ром на та ма са од кар пи, ка ме ни 
шил ци, ри до ви и из диг на ти ни со се как ви об ли ци. За 
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да здог ле даш си лу е та на ав то мо бил, за да чу еш си ре на 
ка ко знак на ци ви ли за ци ја та, за да ми рис неш хра на 
од рес то ран, тре ба ше два де на да пе ша чиш по не рам-
ни от те рен на пла ни на та. Сто ти на ки ло мет ри по да ле-
ку, на бре гот на ре ка та Ја, се на о ѓа грат че то Јонг Џинг, 
а тоа бе ше нај б лис ки от град. Един с т ве ни от чо век од 
За па дот што стап нал ту ка бил фран цус ки от ми си о нер 
отец Ми шел, кој се оби ду вал да нај де нов пат до Ти бет, 
во че ти ри е сет ти те.
 „Об лас та на Јонг Џинг е ин те рес на, осо бе но е за бе-
леж ли ва ед на пла ни на што меш та ни те ја ви ка ат Не бе-
сен Фе ник с“, си за пи шал овој езу ит во днев ни кот за 
па ту ва ње то. Поз на та е по ба ка рот, во неа дам на ко ва-
ле мо не ти. Ле ген да та ве ли де ка во пр ви от век им пе ра-
то рот на ди нас ти ја та Хан му ја по да рил пла ни на та на 
сво јот љу бов ник, еден од глав ни те ев ну си во мес то во. 
Ко га гле дам го ре кон вр тог ла ви те сте ни што се из ди га-
ат од си те ст ра ни, здог ле ду вам тес на па те ка што тр г ну-
ва од тем ни те пук на ти ни на ис ко се ни те кар пи, па се 
чи ни ка ко да се гу би во маг ли ви от воз дух. Не кол ку но-
са чи, на то ва ре ни ка ко сто ка, на чии гр бо ви со ко же ни 
ре ме ни беа приц в р с те ни го ле ми кош ни ци пол ни со 
ба кар на ру да, се спуш таа по па те ка та. Имам слуш на то 
де ка про из вод с т во то на ба кар опа ѓа со го ди ни, пред сè 
по ра ди не дос тиг на сред с т ва за тран с порт. Се га, осо бе-
ни те ге ог раф с ки ус ло ви на пла ни на та ги на ве ле локал-
ни те жи те ли да од г ле ду ва ат опи ум. Ми со ве ту ваа да не 
се ка чу вам: си те од г ле ду ва чи на опи ум се во о ру же ни. 
По бер ба та, вре ме то си го тро шат на па ѓај ќи ги си те 
што ќе по ми нат от та му. Та ка, се за до во лив со тоа од да-
ле ку да го гле дам ова ди во и оса ме но мес то пок ри е но 
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со мно гу џи нов с ки дрва, ис п реп ле те ни ли ја ни и буј на 
ве ге та ци ја, та ка што чо век оче ку ва не кој раз бој ник се-
кој мо мент да му скок не од сен ки те.“
 Не бес ни от Фе никс оп фа ќа ше два е сет ти на се ла рас-
ф р ла ни око лу един с т ве на та па те ка или ск ри е ни во 
тем ни те до ло ви. Во о би ча е но бе ше се кое се ло да при-
ми пет или шест мом чи ња од гра дот. Но на ше то се ло, 
пик на то на врвот и нај си ро маш но од си те, мо же ше да 
при ми са мо двај ца: ме не и Луо. Нè смес ти ја во ис та та 
ку ќа на пот пор ни ци ка де што ста ре ши на та на се ло то 
ја ис пи ту ва ше мо ја та ви о ли на. 
 Ова зда ние му при па ѓа ше на се ло то и не бе ше из-
г ра де но за не кој да жи вее во не го. Под не го, во прос-
то рот ме ѓу др ве ни те пот пор ни гре ди на по дот, има ше 
ко чи на во ко ја жи ве е ше ед на го ле ма, на ду е на сви ња, 
ис то та ка соп с т ве ност на за ед ни ца та. Ку ќа та бе ше из-
гра де на од гру би др ве ни шти ци, ѕи до ви те не беа обое-
ни, не ма ше та ван и слу же ше ка ко ам бар за пчен ка и 
ориз и ка ко ск ла диш те за поп ра ва ње алат ки. Бе ше и 
иде ал но мес то за тај ни сред би на пре љуб ни ци те.
 За вре ме на го ди ни те на на ше то пре вос пи ту ва ње, 
во ку ќа та ни ко гаш не ма ше ме бел, не ма ше ду ри ни ма-
са, ни стол че, са мо два гру бо нап ра ве ни кре ве ти ста ве-
ни пок рај ѕи дот на оваа ни ша без про зор ци.
 Се пак, на ши от дом нас ко ро ста на цен т рал на точ ка 
на се ло то: си те до а ѓаа ту ка, вк лу чи тел но и ста ре ши на-
та чие ле во око се ко гаш бе ше дам ко са но со три те кап-
ки крв. 
 Се то тоа бе ше бла го да ре ние на еден друг „фе ник с“, 
мал, ре чи си ми ни ја ту рен, поп ри зе мен, чиј гос по дар 
бе ше мо јот при ја тел Луо.
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*

Тоа, всуш ност, не бе ше вис тин с ки фе никс, ту ку горд 
пе тел со пер ду ви ка ко на па ун, зе лен кас ти со тем но 
си ни ли нии. Под прав ли во то стак ло, тој брзо ја спуш-
та ше гла ва та и со ос т ри от або но сов клун го клу ка ше 
не вид ли ви от под, до де ка ст рел ка та бав но се вр те ше 
по број ча ни кот. По тоа ја ди га ше гла ва та, ши ро ко го 
от во ра ше клу нот и ги тре се ше пер ду ви те, вид ли во за-
до во лен, за си тен од не пос тој ни те зрнца ориз.
 Кол ку бе ше мал бу дил ни ков на Луо, со пе те лот што 
се мр да ше се ко ја се кун да! Нај ве ро јат но по ра ди тоа сел-
с ки от ста ре ши на не го за бе ле жа ко га дој дов ме. Го со-
би ра ше во ед на ра ка и мил но му ѕво не ше алар мот.
 Пред да дој де ме, во се ло то не ма ло бу дил ник, ни ра-
чен, ни ѕи ден ча сов ник. Лу ѓе то се ко гаш жи ве е ле гле-
дај ќи ги из г ре вот и за ле зот на сон це то.
 Нè за чу ди тоа што бу дил ни кот има ше вис тин с ка 
моќ над се ла ни те. Ре чи си ста на пред мет на обо жу вање. 
Си те до а ѓаа да го ви дат, ка ко на ша та ку ќа на пот пор ни-
ци да бе ше храм. Се кое ут ро ис ти от ри ту ал: сел с ки от 
ста ре ши на оде ше го ре– до лу, пу шеј ќи бам бу со во лу ле, 
дол го ка ко ста рин с ка пуш ка, це ло вре ме вни ма тел но 
наб љу ду вај ќи го ча сов ни кот. Точ но во де вет ча сот со 
дол го ос т ро свир ка ње ги по ви ку ва ше се ла ни те да одат 
да ра бо тат по ни ви те. 
 – Вре ме е! Слу ша те ли? – ви ка ше кон окол ни те ку-
ќи. – Вре ме е да рин та те, бан до мр з ли ва! Што че ка те, 
во лов с ки ко пи ли ња?
 Ни Луо ни јас не мав ме вол ја за ра бо та та што нè те-
раа да ја ра бо ти ме на пла ни на та со стрмни пат чи ња 
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што се из ди гаа ви со ко ду ри не ис чез нат во об ла ци те, 
тол ку тес ни пат чи ња во кои ни нај ма ла та ко ла не мо-
же ше да се збе ре, па чо ве ко во то те ло бе ше един с т ве но 
пре воз но сред с т во.
 Она што нај м но гу нè ужа су ва ше бе ше тоа што но-
сев ме кош ни ци со из мет на сво и те гр бо ви. Др ве ни те 
кош ни ци беа по лу ци лин д рич ни и спе ци јал но беа нап-
ра ве ни за пре нос на си те ви до ви ѓуб ре, чо веч ко и живо-
тин с ко. Се кој ден ги пол нев ме „г р б ни те кош ни ци“ со 
фе ка лии и во да, ги ста вав ме врз гр бо ви те и се ка чу вав-
ме по пла ни на та до по ли ња та што чес то се на о ѓаа на 
вр тог ла ви ви со чи ни. При се кој че кор ја слу шав ме от-
пад на та во да ка ко плис ка точ но зад на ши те уши. По лу-
теч на та сме са про те ку ва ше од ка па кот и ни ка пе ше по 
те ла та. Дра ги чи та те ли, ќе ве пош те дам од де та ли те 
за соп ки те би деј ќи, ка ко што мо же те да за мис ли те, и 
нај ма ли от пог ре шен че кор мо же ше да би де фа та лен.
 Еден ден, ра но на ут ро, по мис ла та за кош ни ци те 
што нè че каа ни ја од зе ма ше вол ја та да ста не ме. Сè 
уш те бев ме во кре ве ти те, ко га чув ме де ка сел с ки от 
ста ре ши на се приб ли жу ва. Бе ше ре чи си де вет ча сот и 
штом Луо го здог ле да пе те лот ка ко клу ка му тек на ед-
на ге ни јал на иде ја: со ма ло то прсте ги по мес ти ст рел-
ки те на ча сов ни кот на зад за еден час. Про дол жив ме 
да спи е ме. Кол ку ни бе ше при јат но тоа про дол же но 
ут ро, осо бе но заш то зна ев ме де ка сел с ки от ста ре ши на 
над вор че ко ри нап ред-на зад, пу шеј ќи го дол го то бам-
бу со во лу ле. Сме лос та на на ши от трик мно гу ја на ма-
ли огор че нос та што ја чув с т ву вав ме кон по ра неш ни те 
од г ле ду ва чи на опи ум кои, се га ко га ко му нис тич ки от 
ре жим ги прет во ри во „си ро маш ни се ла ни“, беа за дол-
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же ни за на ше то пре вос пи ту ва ње.
 По тоа ис то рис ко ут ро ни пре ми на во на ви ка да го 
ме ну ва ме вре ме то на бу дил ни кот. Сè за ви се ше од тоа 
ка ко се чув с т ву вав ме, фи зич ки и пси хич ки. По не ко-
гаш, мес то да го вра ќа ме, го по мес ту вав ме ча сов ни кот 
еден или два ча са по нап ред, за по ра но да си ја зав р ши-
ме ра бо та та.
 На кра јот, ве ќе не зна еј ќи кол ку е ча сот, ја за гу бив-
ме прет с та ва та за ре ал но то вре ме.

*

Чес то вр не ше на пла ни на та Не бе сен Фе никс. Вр неше 
ре чи си се кои два од три де на. Рет ко има ше бу ри и по-
рој ни дож до ви, ту ку пре теж но беа оние сла би, пос то ја-
ни, здо дев ни дож до ви, за кои се ве ле ше де ка нико гаш 
не ма да прес та нат. Об ли ци те на сте ни те и кар пи те 
око лу на ша та ку ќа на пот пор ни ци се пре то пу ваа во 
зло коб на маг ла и так ви от мек, не ре а лен из г лед на 
пре де лот нè оне рас по ло жу ва ше, осо бе но за тоа што во 
внат реш нос та на ку ќа та жи ве ев ме во пос то ја на влага, 
па мов та наг ри зу ва ше сè око лу нас и се кој ден сè по-
веќе нè оп к ру жу ва ше. По ло шо бе ше от кол ку да жи-
веев ме во под рум.
 Не кои но ќи, Луо не мо же ше да спие. Ста ну ва ше, ја 
па ле ше пет ро леј ка та, на си те че ти ри се вов ле ку ва ше 
во кре ве тот и во по лу тем ни на та ги ба ра ше до гор чи ња-
та што ги фрлил. Ко га ќе ги из в ле че ше, кр с но зе сед ну-
ва ше на кре ве тот, ги со би ра ше влаж ни те до гор чи ња 
во пар че хар ти ја (чес то во не кое дра го це но пис мо од 
се меј с т во то), па ги су ше ше на ог нот од пет ро леј ка та. 
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По тоа ги тре се ше до гор чи ња та и ги со би ра ше рон ки те 
ту тун со вни ма тел ност на ча сов ни чар, без да из гу би 
ни рон ка. Ко га ќе зав р ше ше со пра ве ње то на ци га ра та, 
тој ќе ја за па ле ше, па ќе ја из гас не ше лам ба та. Пу ше-
ше во тем ни на та се деј ќи, слу шај ќи ја ноќ на та ти ши на, 
во ко ја се ог ла су ва ше гров та ње то на сви ња та ко ја, ток-
му под на ша та со ба, се вал ка ше во ѓуб ре то.
 По не ко гаш дож дот тра е ше по дол го од обич но и не-
дос ти гот од ци га ри се про дол жу ва ше. Ед наш, Луо ме 
раз бу ди сре де ноќ.
 – Ве ќе не на о ѓам до гор чи ња, ни под кре ве тот, ни 
на дру го мес то.
 – Па?
 – Се чув с т ву вам по тиш те но – ми ре че. – Би са кал 
да ми от с ви риш неш то на ви о ли на та?
 Вед наш го сто рив тоа. До де ка сви рев, сè уш те не ра-
со нет, одед наш по мис лив на на ши те ро ди те ли, не го ви-
те и мо и те: ко га пул мо ло гот или слав ни от сто ма толог 
што пос тиг нал тол ку мно гу би мо же ле да ја ви дат, 
оваа ноќ, свет ли на та на пет ро леј ка та ка ко тре пе ри во 
на ша та ку ќа на пот пор ни ци, ко га би мо же ле да ја слуш-
нат ви о лин с ка та ари ја што се ме ша со гров та њето на 
сви ња та... Но, ни ко го не ма ше. Ни се ла ни те од се ло то. 
Нај б лис ки от со сед се на о ѓа ше ба рем сто ти на мет ри по-
да ле ку.
 Над вор па ѓа ше дожд. Слу чај но, тоа не бе ше во о би-
ча е ни от дож дец, ту ку еден те жок, су ров по рој што го 
слу шав ме ка ко тро па по цре пот од пок ри вот, над на-
ши те гла ви. Без сом не ние, тоа при до не су ва ше Луо да 
би де уш те по по тиш тен: бев ме осу де ни да го по ми не-
ме си от жи вот во пре вос пи ту ва ње. Во о би ча е но, млад 
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по то мок од нор мал но се меј с т во, на ра бот ни ци или на 
ин те лек ту ал ци ре во лу ци о не ри, кој не пра ви глу пости, 
спо ред па рис ки те вес ни ци, има ше стоп ро цен т на шан-
са да го зав р ши пре вос пи ту ва ње то за две го ди ни, пред 
да се вра ти во гра дот кај сво и те ро ди те ли. Но, за де-
ца та од се меј с т ва та прог ла се ни за „неп ри ја те ли на на-
ро дот“, мож нос та да се вра тат бе ше ми ни мал на: три 
про ми ли. Ма те ма тич ки збо ру вај ќи, Луо и јас бев ме 
„за гу бе ни“. Ни пре ос та ну ва ше ве се ла та пер с пек ти ва 
да ос та ри ме и да ни по бе лат ко си те, да ум ре ме и та-
ка да зав р ши ме за мо та ни во бел чар шав, во ку ќа та на 
пот пор ни ци. На вис ти на има ше при чи на да се чув с т ву-
ва ме по тиш те ни, из ма че ни, да не мо же ме да ги зат во-
ри ме очи те. 
 Таа ноќ прво сви рев де ло од Мо царт, па ед но од 
Брамс и ед на со на та од Бе то вен, но ду ри ни пос лед но-
во не ус пеа да го орас по ло жи мо јот при ја тел. 
 – Про бај уш те неш то – ми ре че.
 – Што са каш да слуш неш?
 – Неш то по ве се ло.
 Мис лев, се прес лу шу вав за мо јот ску ден му зич ки 
ре пер то ар, но не ми тек на на ниш то. 
 Луо поч на да пее реф рен од не ко ја ре во лу ци о нер на 
пес на.
 – Ти се до па ѓа? – ме пра ша.
 – Доб ро е.
 Вед наш поч нав да го прид ру жу вам со ви о ли на та. 
Тоа бе ше ти бе тан с ка пес на, чии збо ро ви Ки не зи те 
ги про ме ни ле за да со чи нат по фал ба за сла ва та на 
прет се да те лот Мао. И пок рај тоа, ари ја та ја со чу ва ла 
живот на та ра дост и нес к рот ли ва та си ла. Адап та ци ја та 


