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Нај д ла бо ко во внат реш нос та на на ше то би тие, убе де ни сме де ка 
тре ба веч но да жи ве е ме. Сво ја та мин ли вост и сво ја та смртност 
ја чув с т ву ва ме ка ко неш то што ни би ло на сил но на мет на то. Са мо 
ра јот е ав тен ти чен, све тот не е – и тој пос тои са мо прив ре ме но. 
За тоа и бе се да та за пр во род ни от грев ни ги до пи ра чув с т ва та, не-
ба ре ед на ста ра муд рост се вра ќа во на ше то ус па но се ќа ва ње.

Од „Мојата азбука“ од Чеслав Милош

Цр ков ни те от ци, не са мо Ав гус тин, го прог ла си ја за ерес тв р де ње-
то де ка Адам, а со не го и Ева, би ле за се ко гаш про кол на ти. Зна чи 
тие ста на ле свет ци; де нот во нив на чест па ѓа на 24-ти де кем в ри. 
На кра јот се из диг наа и до заш тит нич ки пат ро ни, но не, ка ко што 
би се оче ку ва ло, на овош та ри те, ту ку на ши ва чи те. Ко неч но, тие 
се пр ви те лу ѓе кои но се ле об ле ка. А нив на та об ле ка ја со шил са-
ми от Отец Бож ји.

Од „Ева и Адам“ од Курт Флаш 
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1
Т  

 Од не на деж тие беа ов де, же ни те. Из ле гу ваа од ниш то, сток-
ме ни во не го ви фус та ни, пан то ло ни, здол ниш та, блу зи и ка пу ти. 
По не ко гаш му се чи не ше ка ко да из ле гу ваа од бе ли на та или ка ко 
одед наш да се по ја ву ваа, ка ко ед нос тав но да ја про би ваа пов р-
ши на та и се по ка жу ваа. Тој тре ба ше са мо да го под на ва ли са дот 
со теч нос та за раз ви ва ње, ниш то по ве ќе не мо ра ше да нап ра ви. 
Нај п р вин не ма ше ниш то, а по тоа неш то, што одед наш пос то е ше. 
Но ми гот ме ѓу ниш то то и неш то то не бе ше до фат лив, ка ко ед нос-
тав но да го не ма ше.
 Го ле ми от лист се лиз га ше во са дот. Адам го вр те ше со плас-
тич на та клеш та, го при тис ка ше под ла бо ко, пов тор но го прев р ту-
ва ше, зја па ше во бе ли на та - и по тоа со прик ри е на вос хит ја наб љу-
ду ва ше сли ка та од ед на же на во долг фус тан, кој ед но то ра мо ѝ го 
ос та ва ше раз го ле но и спи рал но ѝ се об ви ва ше око лу рас кош но то 
те ло, не ба ре се слу чи ло чу до, не ба ре при ну дил не кој дух да си го 
по ка же ли кот.
 Адам на крат ко со клеш та та ја по диг на фо тог ра фи ја та. Цр на-
та по за ди на на сли ка та се га бе ше пос вет ла, без фус та нот и миш ка-
та да ги из гу бат сво и те кон ту ри. Ја зе де пу ра та од ра бот на пе пел-
ни кот, пов ле че од неа и го из ду ва ча дот врз мок ра та сли ка, пред 
да ја по то пи во теч нос та со пре ки ну ва чот и од та му во са дот со 
фик си рот.
 Шк ри пе ње то на двор на та пор та го воз не ми ри. Ги чу че ко ри-
те кои ста ну ваа сè пог лас ни, три ска ли ла на го ре, ду ри и та пи от 
звук од тор ба та за па за ре ње ко га при от во ра ње то уд ри во влез на-
та вра та.
 „А дам, ту ка си?“
 „Да!“ вик на тој, ток му тол ку глас но за да мо же да го чуе. „Ов-
де!“ Неј зи ни те пот пе ти ци од ми ну ваа над не го ва та гла ва, до де ка 
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тој ука ше во не га ти вот, го чис те ше со ед но крпче елен с ка ко жа и 
пов тор но го ста ви во апа ра тот за зго ле му ва ње. Ја изос т ри сли ка та 
и го ис к лу чи свет ло то од апа ра тот. Во куј на та чеш ма та бе ше пуш-
те на и пов тор но соп ре на, че ко ри те пов тор но се вра ти ја – одед наш 
таа ско ка ше на ед на но га, ги соб ле че сан да ли те. Праз ни те ши ши-
ња кои сто е ја во кош ни ца та зад вра та та кон под ру мот заѕ ве чи ја.
 „А дам?“
 „Хм.“ Тој зе де еден лист од па ку ва ње то, 18 на 24, и ис п ра вен 
го вмет на во рам ка та за зго ле му ва ње. 
 Ска ли ло по ска ли ло, Еве лин се сим на во под ру мот. Неј зи ни те 
пр сти ќе би дат пов тор но прав ли ви, би деј ќи со длан ка та пов тор но 
се до пи ра ла по дол жи на та на нис ки от пла фон, за да не уд ри со 
гла ва та. 
 Тој уш те ед наш ја зе де пу ра та и по ве ќе па ти пов ле че од неа, 
до де ка не бе ше со се ма об ви ен во чад.
 Пов тор но ја пос та ви сто пер ка та на пет на е сет се кун ди и го 
при тис на го ле мо то пра во а гол но коп че – свет ло то пов тор но се вк-
лу чи, ча сов ни кот поч на да ѕу ни.
 Не ба ре тре ба ше неш то да про ме ша, Адам ми ну ва ше со ед-
на рам но ис чу ка на алу ми ни ум с ка ла жи ца пре ку гла ва та на же на-
та, ја пов ле ку ва ше ма чеш ки бргу, ги ис п ру жи пр с ти те, кои ка ко да 
плис ка ат низ во да та го за сен чу ваа те ло то на же на та, и пов тор но ги 
тргна пред да се из га си свет ло то од апа ра тот, ѕу не ње то прес та на.
 „Ле ле ама смрди! Чо ве ку, Адам, па мо раш ли и ов де да пу-
шиш?!“
 Адам со клеш та та го по то на лис тот во раз ви ва чот.
 Не са ка ше ко га му пре чат кај не го ви те сли ки. Ов де не тр пе ше 
ду ри ни ра дио.
 Еве лин, ко ја ду ри и бо са бе ше по ла гла ва по ви со ка од Адам, 
се опи пу ва ше до не го и го фа ти за ра мо. „Мис лев де ка ќе ни нап-
ра виш неш то за ја де ње?“
 „На оваа жеш ти на? Це ло вре ме ко сев тре ва.“
 „Мо рам да одам.“
 На бе ли от лист пов тор но се по ја ви же на та во дол ги от фус тан. 
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Адам се лу те ше што таа очиг лед но пов тор но го вов лек ла сто ма-
кот, да, тој мис ле ше де ка по нас мев ка та ѝ се гле да де ка го зад-
р жа ла воз ду хот. Но, мо же би и се ла же ше. Со клеш та та ја по то пи 
сли ка та во теч нос та со пре ки ну ва чот, а от та му ја преф р ли во фик-
си рот. По тоа зе де нов лист од па ку ва ње то, го пре вит ка на сре ди-
на та и на ра бот од ма са та го ис ки на на два де ла. Дру га та по ло ви на 
ја вмет на на зад во па ку ва ње то. 
 „А што ја деш?“, пра ша тој.
 „Зат во ри ги очи те. Ај не гле дај та ка ша ша во.“
 „Ми е но е?“
 „Да, не ма да те от ру јам“, ре че Еве лин и му вмет на зрно гроз-
је во ус та.
 „Па ка де го нај де?“
 „Кај Креч ма но ви, ста ри от ми по да де уш те ед на ке сич ка, не 
ни зна ев што има внат ре.“
 Свет ло то за зго ле му ва ње се вк лу чи.
 „И се га, што да ѝ ка жам на гос по ѓа Габ ри ел?“
 „С мо тај ја неш то.“
 „А ма де нес ка мо рам да ѝ ка жам неш то. Ако ми да дат од мор 
во ав густ, ќе мо рам да го зе мам.“
 „Што се за не су ва па таа. Ќе оди ме на од мор ко га са ка ме.“
 Свет ло то се из га си.
 „Па не ли са ка ме во ав густ. Ти ре че ав густ, и Пе пи ре че де ка 
ав густ е по доб ро. Без де ца всуш ност не ма сло бод ни де но ви во ав-
густ. Ос вен тоа, ни ис те ку ва ви за та во ав густ.“
 „Тоа не е ви за.“
 „Се ед но ка ко се ви ка тоа чу до. Ние под не сов ме ба ра ње за 
ав густ.“
 „Тоа ва жи до де сет ти сеп тем в ри.“
 Адам го пров ле че лис тот низ са дот, го прев р те два па ти.
 „Баш е згод на ова а“, ре че Еве лин ко га се по ја ви же на та во 
кос тум со пан та ло ни, ко ја ги има ше пот п ре но ра це те врз зад ни от 
дел од сла би на та, а гра ди те ис п р че но нап ред. 
 „И ма ше пош та?“, пра ша Адам.
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 „Ниш то“, ре че Еве лин. „Зош то да не па ту ва ме со воз?“
 „Не са кам це ло вре ме да се дам на ед но мес то. Без ко ла е до-
сад но. Имаш уш те?“
 Еве лин му ги бут на ос та на ти те зрна гроз је в ус та и си ги из-
б ри ша мок ри те ра це од фар мер ки те. „И се га, што да ѝ ка жам на 
Габ ри ел?“ 
 „Ба рем уш те ед на не де ла, не ка ни да де уш те ед на не де ла.“
 „Па то гаш ав густ ќе би де ре чи си по ми нат.“
  „Мо жеш да за па лиш“, ре че тој ко га го бе ше ста вил проб ни от 
фо тос во фик си рот. Оти де от с п ро ти ва до квад рат но то ла ва бо, во 
кое ве ќе пли ваа по ве ќе фо то си, из в ле че еден и го за ка чи на ја же-
то до дру ги те.
 „Ко ја е оваа?“
 „Ли ли.“
 „А во ст вар нос та?“
 „Ре на те Хорн од Мар к к ле берг. Ќе до би јам уш те?“
 „Ќе мо раш да одиш го ре. А оваа?“
 „Па ја зна еш, Дез де мо на.“
 „Ко ја?“
 „Па онаа Ан д реа Ал б рехт од по лик ли ни ка та, ги не ко ло гот.“
 „О наа со Ал жи ре цот?“
 „Таа не ма Ал жи рец. Ду ри се има те и ра ку ва но. Овој ов де“ 
– Адам по ка жа на еден од фо то си те на жи ца та – „го нап ра вив во 
ју ни.“
 „Ка жи ми“, Еве лин се доб ли жи мно гу блис ку до фо то сот. „Таа 
ги но си мо и те чев ли, за рем ова не се мо и те чев ли?!“
 „Ка ко?“
 „О вие се мои, шпи цот, гре ба ни ца та, па дај ка жи ми, што се 
за не су ваш тол ку?“ 
 „Тие не ма ат по им од чев ли, сè ми до а ѓа ат со не кои то пу ци, 
тоа сè ми наг р ду ва, па са мо за по ла ми ну та...“
 „А ма јас не са кам тво и те жен с ки да ги об ла ка ат мо и те чев ли. 
Ис то та ка не са кам да ги фо тог ра фи раш во гра ди на та, а осо бе но 
не во днев на!“
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 „М но гу бе ше топ ло го ре.“
 „А ма не са кам!“ Еве лин пре циз но ги раз г ле ду ва ше и дру ги те 
фо то си. „Ќе от па ту ва ме за дут ре?“ 
  „Штом ќе би де ов де на ша та ко чи ја, ќе тр г не ме.“
 „Тоа го слу шам ве ќе три не де ли.“
 „Па се ја вив. А, што да пра вам?“
 „Не ма ни да оди ме, се кла дам во што са каш.“
 „Ќе из гу биш.“ Адам ва де ше фо тос по фо тос од во да та и ги за-
ка чу ва ше. „Га рант ќе из гу биш.“
 „Ве ќе ни ко гаш не ма да до би е ме ви за. Се га ве ќе и не би ни 
да ле. Тре ба да си пос тар од пе де сет, ве ли Габ ри ел.“
 „Габ ри ел, Габ ри ел, таа мно гу збо ру ва, ко да не ма дру га ра бо-
та.“
 „О ва ов де е уба во. Цр ве но е?“
 „Си но, сви ла.“ 
 „Зош то не пра виш фо то си во бо ја?“
 „С ви ла та ја на ра ча ла да ѝ ја до не сат, сви ла та и ова ов де...“ 
Адам по диг на еден фо тос на кој бе ше ед на мла да де вој ка со ми ни 
здол ниш те и ши ро ка блу за.
 „Из гор ска пи ра бо ти ве, ду ри и на За пад, а ова не се ни чув с т-
ву ва врз ко жа та, тол ку е неж но.“
 Адам пре вит ка еден мо кар фо тос и го фрли во кор па та за хар-
тии. 
 „Што пра виш?“
 „Не го би ва.“
 „Зош то?“
 „П рем но гу те мен.“
 Еве лин зг ра би во кор па та за хар тии.
 „По за ди на та е це ла со црни дуп ки“, ре че Адам. 
 „О ва е Ли ли?“
 „Точ но!“
 Еве лин го фрли фо то сот на зад и из ле зе во прет соб је то со ре-
га ли те ка де што сто е ше овош је то во тег ли.
 „О ва ни ка ко да се на ма ли. Са каш ја бол ка или кру ша?“
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 „И ма уш те ду ња? Зат во ри вра та!“ 
 Адам го из га си свет ло то и че ка ше до де ка бра ва та од вра та та 
не шт рак на. 
 „Од ’85, ако е ова пет ка“, из ви ка Еве лин од над вор. 
 „Па се ед но.“ Из б ра нов не га тив, на го ди ос т ри на, го из в ле-
че пре по ло ве ни от лист од па ку ва ње то, го пос та ви под апа ра тот и 
при тис на на коп че то од сто пер ка та. Адам за ед но со неа ѕу не ше во 
ис ти от тон.
 „Са каш и ти ед но чи ни че?“
 „По кас но.“
 „Ќе одиш де нес ка во му зеј?“
 „Поч наа пов тор но по се ти те со во дич?“
 „Да, и јас пов тор но сè ќе про пуш там.“
 „Ни јас не мо жам, имам уш те ед на про ба“, ре че Адам.
 Еден мо мент зав ла деа ти ши на. Го пуш ти лис тот да се лиз не 
во теч нос та, го при тис на на до лу. Во прет соб је то шт рак на пре ки ну-
ва чот за свет ло.
 „Е ви?“
 Пов тор но го слуш на ѕве че ње то на праз ни те ши ши ња.
 „Е ви!“, вик на и са ка ше да тргне по неа, ама во след ни от миг 
се пак се на вед на по нис ко над са дот, ка ко да са ка ше да се уве ри 
де ка нас ме а на та же на со ра ши ре ни ра це, ко ја ту куш то се по ја ву-
ва ше, на вис ти на гле да во не го.
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2
Л

 Не кол ку ча са по доц на на тој 19 ав густ 1989, са бо та, Адам со 
по ло ви на ду зи на шпе над ли во ус та та, со мет ро око лу вра тот, кле-
че ше до но зе те на ед на же на на око лу че ти ри е сет и пет го диш на 
воз раст. Таа ја има ше соб ле че но блу за та и се ла де ше мав тај ќи со 
„Ма га цин“. Го реш ти на та се бе ше вг нез ди ла во дог ра де на та та ван-
с ка со ба, иа ко про зор ци те под ст ре а та и про зо ре цот на пок ри вот 
беа от во ре ни. Ма ши на та за ши е ње бе ше ве ќе пок ри е на, ма са та на 
ко ја тој кро е ше бе ше рас к ре на та; но жи ци те беа на ре де ни според 
го ле ми на та, пок рај нив клоп чи ња ко нец и лен ти, три аголници, 
ли ни ја ри, шаб ло ни, кре да та за обе ле жу ва ње, ку ти ја та за пу ри со 
жи ле ти те и ку тиј ка та за коп чи ња, на ко ја бе ше пот п рен еден фо-
тос. Ду ри и пос лу жав ни кот со две до по лу пол ни ча ши чај и ку ти ја 
за ше ќер сто е ше па ра лел но со ра бот од ма са та. Под ма са та беа 
на куп соб ра ни тра би те со плат но. Од звуч ни ци те на гра мо фо нот 
сви ре ше му зи ка, пре ки ну ва на од гре ба ни ци. 
 „О ва е Ви вал ди?“, пра ша Ли ли.
 „Хајдн“, изус ти Адам низ при тис на ти те ус ни, „не вов ле ку вај!“
 „Што?“
 „Не вов ле ку вај!“, Адам од но во го приц в р с ти ст ру кот на здол-
ниш те то.
 „Не раз би рам зош то не ја зе маш Да ни е ла, уба ва е, мла да е, 
пла ќа кол ку ќе ка жеш. Па и таа са ка да има шик об ле ка. Ос вен тоа, 
тат ко ѝ има сер вис за ко ли, до ду ша за Шко да, ама ако има нешто, 
таа ќе ти по мог не. Да ни е ла ќе по че ка и да е пос лед на.“ Таа го фрли 
„Ма га ци нот“ на ма са. „Ко га па ту ва те ина ку? Ја до би новата Лада?“
 Адам вр те ше со гла ва та. Ли ли во ог ле да ло то ја гле да ше сво-
ја та ле ва над лак ти ца, ко ја бе ше мал ку по диг на та, и си чуп ка ше 
низ фри зу ра та. Прстот на Адам ми ну ва ше по внат реш на та ст ра на 
на ст ру кот од здол ниш те то.
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 „Не мо раш да мрчиш“, ре че таа, „не го вов ле ку вам сто ма кот, 
не сум по чет нич ка!“
 Пог ле ди те им се срет наа во ог ле да ло то.
 „Мис лам де ка мо же пок рат ко“, ре че Ли ли.
 Адам го пре вит ка по ра бот, пог лед на во ог ле да ло то и вр те ше 
со гла ва та.
 „Не? Па ва ка ич не се гле да но га“, ре че Ли ли.
 Адам ја приц в р с ти дол жи на та и се нас мев на, при што де лу-
ва ше не ка ко чуд но таж но. 
 „Што е де?“, из ви ка таа. „Ка жи ми, мо же гај ки те на ст ру кот да 
би дат мал ку по ши ро ки?“
 Адам ја фа ти Ли ли за кол ко ви те, ја зав р те во круг и ги из ва-
ди шпе над ли те од ус та. „Ов де ќе дој де шлиц, раз би раш? Не ка се 
зја па ат, не ка си ги ши нат вра то ви те. И гле дај да на ба виш те нок 
ко лан, неш то еле ган т но. Ов де ќе ги до би еш тво и те два е сет сан ти-
мет ри, от п ри ли ка два е сет од ов де на до лу.“ Пов тор но приц в р с ти 
ед на шпе над ла и ко неч но се ис п ра ви. „Та ка, се га чев ли те и про-
ше тај не кој круг.“ 
 Ли ли стап на во сво и те ка фе ни са лон ки и оде ше кон про зо ре-
цот, ка де што по диг на та на прсти из ве де ед но брзо св р ту ва ње, па 
оти де до сп ро тив ни от ѕид со про зор ци, ка де што уш те ед наш се 
зав р те.
 Адам ја бе ше зел пу ра та од ба кар ни от пе пел ник и вле че ше 
од неа сè до де ка врвот не се за жа ри.
 Ли ли зас та на пред не го, со длан ки те пот п ре ни на кол ко ви те. 
„Не ми се ве ру ва де ка сум ова јас. Кај те бе ду ри и јас сум фо то ге-
нич на!“
 „П ро дол жи, про дол жи“, ре че тој.
 Ко га пов тор но ми на крај не го, таа пав та ше со ед на та ра ка, на 
што Адам ја из ва ди пу ра та од ус та и ѝ дув на дим во вра тот. „До-
вол но е, дој ди ва му!“, вик на тој. „А ма, го вов ле че сто ма кот.“ Адам 
са ка ше да го по туп ка ис пап чу ва ње то над ст ру кот од здол ниш те то, 
Ли ли се пов ле че. Се пра ве ше бо жем не го слуш на ла и си ја маз не-
ше ко са та на на зад. И таа се по те ше. 
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 Адам го доб ли жи и вто ро то ог ле да ло. „Ов де на на бо рот мо-
ра да од зе мам мал ку. Ина ку, уба во па ѓа.“
 Под ра це те на Адам таа го сте га ше зад ни кот. „В суш ност, ме 
ра ду ва што не ја са каш Да ни е ла. Пос ле мо же да поч нат да ти се 
до па ѓа ат так ви мла ди ко ков чи ња. Пос та ва та е су пер, уба во чув с т-
во врз ко жа та. Од ка де ти е? Ако не се за ду шам вед наш, ќе поч нам 
да пре дам. Мо же да го тргнеш тоа см р д ли во то пу риш те! Уш те и ќе 
до би еш рак на бе ли те дро бо ви.“
 „Г реш ка та во тка е ни на та ов де, неа ќе ја ск ри јам нав нат ре, та-
ка не ма ни да се гле да“, ре че тој и вмет на не кол ку шпе над ли до 
на бо рот. 
 „До ма, по ми ри сот, вед наш за бе ле жу ва ат де ка сум би ла кај 
те бе, иа ко се кој пат ми јам ко са.“
 Адам вни ма тел но го пов ле ку ва ше здол ниш те то. „Па су ва, се 
кла ти, има луф та“ ре че тој. „Сврти се.“ А ко га таа пра шал но го пог-
лед на, тој пов то ри „Зав р ти се де, и тргни го ова чу до!“ 
 Ли ли го от коп ча град ни кот, ги спуш ти пре рам ки те и го пуш ти 
да се за ни ша ме ѓу па ле цот и по ка за ле цот. „За до во лен?“, пра ша 
таа ко га град ни кот пад на на по дот. Адам од кро јач ка та кук ла го зе-
де пал то то од кос ту мот. Ли ли ги ра ши ри ра це те на на зад, се прот-
на во ра ка ви те, го пов ле че пал то то над ра ме ни ци те и се зав р те. 
Вко ча не то го пог лед на во очи, до де ка тој го зат ва ра ше пал то то со 
шпе над ли. „Нај дов не кол ку коп чи ња за не го, во ан тик вар ни ца та, 
вис тин с ки се деф, пред во е на ро ба, та ка ми ка жа мо јот стар гос по-
дин.“ Адам нап ра ви еден че кор на на зад.
 „И, ка ко? Ис п ру жи ги ра це те нап ред, две те – и нас т ра на... Го 
ст ру ки рав. Да не е пре тес но?“
 „А зош то би би ло!“, ре че Ли ли и пог лед на кон вто ро то ог ле-
да ло. 
 Или ќе нај деш асо лен град ник, или не ма да но сиш ниш то 
одоз до ла, нај доб ро ниш то одоз до ла. Сред но то коп че уш те мал-
ку по го ре, а одов де мал ку да се од зе ме, па ка ко ов де та ка и та му, 
гле даш, тоа е до вол но за да се зад р жи об ли кот.“
 Се тргна нас т ра на и ја наб љу ду ва ше Ли ли ка ко се врти на ва-
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му-на та му ме ѓу две те ог ле да ла, ка ко ги спуштa длан ки те врз ст ру-
кот и го маз ни ма те ри ја лот.
 „Ах, Адам“, ре че Ли ли ток му ко га поч на пос лед ни от ду ет. „Би 
тре ба ло се кој пат да ти по да ру вам бу кет ро зи!“ Адам ду ва ше ма-
ли об ла чи ња дим кон про зо ре цот на пок ри вот. Не кое вре ме се 
слу ша ше са мо му зи ка та, не ба ре двај ца та го нас лу шу ваа пе е ње то. 
 „Зас лу жу ваш це ла гра ди на со ро зи!“
 Адам ја ос та ви пу ра та на про зор с ки от симс, врвот ст р че ше 
над ра бот. „Мо жеш да би деш си гур на“, ре че тој, „се кој ќе мо же 
да ви ди по неш то, од нап ред, од за ди и од про фил.“ Ја зе де на по лу 
пол на та ча ша со чај, го про ме ша уш те ед наш, ја из ли жа ла жич ка-
та, го ис пи до крај и ѝ прис та пи на Ли ли од за ди. Еден миг ги наб-
љу ду ва ше неј зи ни те бес к рај ни ко пии во ог ле да ла та. Пос ле ѝ го 
пик на ла жи че то ме ѓу гра ди те, ка де што тоа ос та на за бо де но.
 „Г ле даш, што ре ков, не ти тре ба ниш то дру го.“
 Ла жи че то не се пом р д на од мес то ду ри и ко га Ли ли ве ќе ле-
же ше на грб врз ма са та, а Адам, кој вни ма тел но ѝ го по диг на здол-
ниш те то, се дви же ше во неа.
 „Не тол ку бргу“, ре че Ли ли. „И па зи да не ми го на ка пеш кос-
ту мот!“
 Адам си го из б ри ша че ло то со ра ка вот и ги по мес ти ку тиј ка та 
со коп чи ња и неј зи ни от фо тос мал ку по на зад. На пос лед ни те так-
то ви од зав р ш ни от хор, Ли ли го до фа ти мет ро то, кое уш те ви се ше 
око лу вра тот на Адам, и го пов ле че на до лу кон се бе, сè до де ка 
очи те не му беа ре чи си за ле пе ни до неј зи ни те. „А дам“, ше по те ше 
таа, „А дам, не ли не ма да по бег неш?“ Таа се оби ду ва ше да зе ме 
воз дух. „Не ли ќе се вра тиш, Адам, не ли ќе ос та неш ов де?!“
 „Што др до риш?“, ре че Адам. Тој гле да ше во пот та над гор на та 
ус на на Ли ли, го чув с т ву ва ше неј зи ни от здив врз ли це то, а под не го-
ва та дес на длан ка ка ко лу до чу ка ше неј зи но то срце. „Ве ти ми Адам, 
ве ти ми“, од не на деж из ви ка Ли ли тол ку глас но, што Адам реф лек с-
но ѝ ја зат на ус та та. При тоа се лиз на ла жи че то од неј зи но то де кол-
те. Адам го по диг на од неј зи но то ра мо и го вра ти на зад во сво ја та 
ча ша, од ко ја се за чу са мо тив ко, ре чи си јас но ка ко ѕвон, ѕвеч ка ње.
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 Ко га Адам го за чу неј зи ни от глас, а по тоа и неј зи ни те че ко ри 
врз др ве ни те ска ли, се бе ше слу чи ло тој да се на тис не зад шка фот 
дес но од вра та та. Ли ли ко ја се де ше во ка да та гле да ше во не го зд-
р ве на од страв. Тро па ње на вра та, Ли ли ја соп ре во да та, Еве лин 
вле зе. 
 „И на ку јас“, из ви ка таа – а по тоа ре чи си без г лас но до да де 
„да дов от каз“. Ли ли со са пу ни ца врз ра це те и ра ме на та из ле зе од 
ка да та.
 „Из ви не те“, ре че Еве лин и се зав р те. 
 „А да ме?“, вик на таа над вор. „А да ме, ка де си?“
 Се ка чи го ре во ател је то. Тој зна е ше ка ко из г ле да го ре. Ли ли 
се оби ду ва ше да си ги пов ле че га ќи те на го ре, ѝ беа зап лет ка ни и 
ѝ сто е ја заг ла ве ни зад ко ле на та. Над неј зи ни от сја ен грб Адам гле-
да ше кон гра ди на та. Врз све жо ис ко се на та тре ва си под рип ну ваа 
ко со ви, врап ци и ед на ст рач ка. Во из ми на ти те де но ви го има ше 
ис кор на то пле ве лот од окол ни те леи, ог ра да та бе ше све жо обо-
е на во мај. На мес то то за ог ниш те то пок рај вле зот во га ра жа та, 
уред но за мо та но ле же ше цре во то за на вод ну ва ње. Жел ка та се 
бе ше вов лек ла во сво јот мал ка фез. Еве лин по ле ка се сим на по 
ска ли те. Зас та на пред ба ња та.
 „А да ме, внат ре си?“ Ја от во ри вра та та. „А дам?“ „Из ви не те“, 
про ше по ти Ли ли. Таа ги има ше нав ле че но га ќи те на го ре, па тие 
се га ѝ ги сте гаа кол ко ви те не ба ре се ор то ма, под миш ки те др же-
ше пеш кир за да си ги прик рие гра ди те. „Из ви не те“, пов то ри. 
 „Сте го ви де ле Адам?“ 
 Ли ли гле да ше кон про зо ре цот. Не ба ре го ба ра ше над вор во 
гра ди на та. Зош то не ве ли ниш то? Јас сум та му нег де да ле ку, да-
ле ку, си мис ле ше Адам. Еве лин ве ќе сто е ше пред не го. Мо ра ше 
да се нас мее, би деј ќи таа на се бе сè уш те ја има ше бе ла та блу за и 
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цр но то здол ниш те со се прес тил ка та за слу же ње. 
 „Ко ја е оваа?“, пра ша Еве лин и по ка жа со гла ва та кон Ли ли. 
Го до фа ти пеш ки рот што ви се ше врз ла ва бо то и го фрли кон гра ди-
те на Адам. От та му тој пад на на по дот.
 „Ко ја е же на ва?“
 Тој го по диг на пеш ки рот и го др же ше пред се бе не ба ре е 
пре га ча. 
 „Из ви не те“, ше по те ше Ли ли.
 „О ва се тво и те про би?“
 Ли ли на крат ко го кре на пог ле дот, но по тоа се пак про дол жи 
да гле да во по дот.
 „Бе ше мно гу жеш ко“, ре че Адам.
 „Ка жи ѝ да се до ис ту ши ра, тоа и она ка ве ќе ниш то не менува.“ 
 Еве лин на крат ко под зас та на до вра та та и ја наб љу ду ва ше 
Ли ли ко ја сто е ше мал ку под на вед на та, со над лак ти ци те при тис-
на ти врз те ло то се оби ду ва ше да ги от п лет ка бе ли те га ќи и да ги 
нав ле че врз зад ни кот.
 Адам ги бро е ше че ко ри те на Еве лин. Се чи не ше де ка под зас-
та на пред пра гот на неј зи на та со ба. Се пла ше ше де ка мо же би ќе 
се зав р ти и пов тор но ќе дој де во ба ња та. Се пак, вра та та трес на. 
Стен ка ње то на неј зи на та ста ра со фа мо же ше јас но да се чуе во 
ти ши на та што вла де е ше во ку ќа та. 
 Адам се де ше на ма са та во куј на та и со пр с ти те ги тур ка ше 
рон ки те нас т ра на. Му го де ше да си ја пот п ре гла ва та ме ѓу длан-
ки те. Пред не го до от во ре на та тег ла со ду њи ле же ше хар ти е на 
ке сич ка со ви о ле то ви пло до ви. На ли ку ваа на ма ли кро ми ди, но 
пре ку хар ти ја та мо же ше да се опи па де ка се ме ки. Не се ос ме лу-
ва ше да ги зе ме пло до ви те в ра ка. Мо же би ве ќе пре те ра ду ри и со 
са мо то тоа што ја до не се ке сич ка та од ска ли те до куј на та. 
 Адам, бос и со пеш кир око лу кол ко ви те, ги соб ра сво и те и 
ра бо ти те на Ли ли од ател је то, ама таа пов тор но го ис п ра ти го ре, 
би деј ќи се бе ше вра тил без град ник и без фо тог ра фи ја. Пов тор но 
мо ра ше да ми ну ва пок рај со ба та на Еве лин, пов тор но на го ре и 
пов тор но на зад по ска ли те што кр ц ка ат – ама са мо со фо тог ра фи-
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ја та. Ете, Еве лин ѝ го сок ри ла но ви от град ник, шиш те ше Ли ли, но 
вед наш по тоа се рас п ла ка. На неј зи но то неп рес тај но „А, што да 
пра  вам се га?“, Адам поч на да ја за ла жу ва „а ма доб ро, не е ст раш-
но“, ше по те ше „а ма на вис ти на не е тол ку ст раш но.“
 А при тоа са мо са ка ше Ли ли ко неч но да ја зат во ри ус та та. Се-
кој по на та мо шен збор са мо го вр зу ва ше за неа. Не, тој не бе ше 
прес мет лив. Ка ко ина ку ќе мо же ше да оди по ба њар ка зад Ли ли, 
на мес то да се об ле че и да го по диг не ве ло си пе дот на Еве лин, кој 
се бе ше лиз нал под стеб ло то на ду ња та. При тоа ба њар ка та се от-
во ри. По јас но и не мо же ше на со се ди те да им го до ло ви она што 
ту куш то се бе ше слу чи ло. Ли ли тре ба ше по ра но да от во ри ус та, а 
не се га ко га бе ше пре доц на. „Тој е во гра ди на та. Мис лам де ка е 
над вор во гра ди на та.“ Не тре ба ше по ве ќе. Тој ќе си се прик раде ше 
до ател је то и тол ку. Ниш то не ма ше да се слу чи, ама баш ништо.
 Вра ќај ќи се на зад во ку ќа та, Адам за мо мент на вис ти на по-
мис ли де ка е сè в ред, ка ко што се ко гаш би ло сè в ред ко га за че ко-
ру ва ше во ку ќа та. За тоа и го за ка чи прив р зо кот со клу че ви на Еве-
лин и ја од не се ке са та в куј на. Таа се ко гаш не ка де ги за бо ра ва ше 
сво и те ра бо ти. Врз ку ти ја та за леб го от к ри на по лу пол но то чи ни че 
со ком пот од ду њи и го ста ви во фри жи дер. На мес то да зе ме шти-
ца, таа ле бот го се че ла врз вес ник – во пос лед но вре ме пос то ја но 
го ку пу ва ше овој про вин цис ки вес ник. Пов тор но не му му бе ше ос-
та ве но да го ис т ре се вес ни кот врз ми јал ни кот, да го пре вит ка и да 
го од не се во под ру мот, кај ста ра та хар ти ја. Се ста пи са ко га ви де 
де ка со фло мас тер е мар ки ра на му зеј с ка та по се та со во дич „Ис то-
ри ја на гру па та Ла о ко он“, иа ко Еве лин и са ма та зна е ше де ка не ма 
да има вре ме за неа.
 Еве лин на пр ви от кат че ко ре ше на ва му-на та му. Трес ка ше 
вра ти па пов тор но ги от во ра ше, врз по дот па ѓаа кни ги. За рем не е 
об в р зан да се ка чи го ре, да го нап ра ви пр ви от че кор?
 Ете, пов тор но бе ше мир но, са мо фри жи де рот бр м че ше. Од 
вре ме на вре ме Адам бри ше ше рон ки нас т ра на, за по тоа пов тор-
но да ја за зе ме ис та та по лож ба. Бе ше бла го да рен за се ко ја ми ну та 
што мо же ше да ја пре се ди на куј н с ка та ма са, без да мо ра да ка же 
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неш то.
 Од не на деж по чув с т ву ва бол ка. Неш то го же же ше под градна-
та кос ка, не ба ре неш то тврдо му се има ше заг ла ве но. Адам ве ќе се 
гле да ше се бе си на куј н с ки от под, онес вес тен, Еве лин на вратата. 
 Од не на деж се ис п ла ши де ка Еве лин мо же да си сто ри неш то. 
Но, не се пла ше ше по мал ку ко га го за чу ка зан че то, а крат ко по тоа 
и неј зи ни те че ко ри. Адам ста на. Со ке са та во ед на та ра ка, со дру-
га та ра ка ма си рај ќи се врз гра ди те, пог лед на кон пла фо нот, не ба-
ре ќе мо же ше да ја ви ди Еве лин. Сè на што мо же ше да се до се ти 
бе ше да ја мо ли за прош ка. Оти де до ска ли те, сед на на вто ро то 
ска ли ло и до се бе ја спуш ти ке са та. Адам ра зо ча ра но сфа ти де ка 
бол ка та по пуш та. Со лак ти те врз ко ле на та ја пот пи ра ше гла ва та со 
две те ра це, а кол ку по дол го та ка че ка ше, таа сè по ве ќе му се чи не-
ше неп ри род но теш ка. 


