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1.

 Пред Бадник отидовме со татко ми во шумата за да украдеме 
елка. Поедноставно беше да ја купиме елката, но ритуалот подраз-
бираше да ја пресечеме со сопствени раце. На Бадник, мајка ми 
готвеше и печеше, а ние претпладнето ја китевме елката. Мајка ми 
не ни даваше да јадеме ништо цел ден, зашто обичајот налагаше 
да се пости, но ние, како и обично, скришум се прејадувавме со 
колбаси. Морав да го чувам татко ми, ни за момент не смеев да го 
оставам сам; по целата куќа тој имаше тајни скривалишта на сли-
вовица. Пиењето ги урниса неговите чирови на желудникот, ама 
тоа беше посилно од него. Рака на срце, тој беше алкохоличар. Си 
го пропи и местото директор на основното училиште. Барем пет-
пати требаше да го постават за директор, но во најнесоодветниот 
момент тој се појавуваше во училиштето дамлосан. Се правеше 
како да му е непријатно заради тоа и дека се кае, ама јас мис-
лам дека тоа го правеше намерно. Не сакаше да го именуваат за 
директор. Се плашеше дека нема да ја совлада таквата задача. 
Освен тоа, јас никогаш не успеав да го спречам во пиењето, па тој 
редовно веќе до ручек беше дрво пијан. Го легнавме на креветот 
и тој околу четири и пол попладнето се разбудуваше трезен. Тоа, 
исто така, беше дел од ритуалот. Во пет часот одевме во црква, ма-
кар што – како што велеше мајка ми – двајцата бевме безбожни-
ци. Се качувавме горе на балконот по тесните спирални скали што 
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чкрипеа. Балконите беа, како и секогаш на Бадник, претрупани со 
мажи облечени во тешки зимски капути. Се сретнуваа тука еднаш 
годишно – врсниците. Се поздравуваа со ненападно кимање на 
главата. Му седнавме на органистот зад грб, мендикот1 почна да 
ги дува мевовите, бродот на храмот се исполни од музиката на 
оргулата. Жените на приземјето запеаја со своите високи гласови, 
мажите се вклучуваа подоцна, ама веќе од втората песна сè стана 
хармонизирано. Свештеникот неколку пати во текот на богослуж-
бата запеа „Господ Бог нека биде со вас“, а ние станувавме и одго-
варавме „И со духот твој“. За време на проповедта на балконите се 
шепотеше, додека во приземјето се слушаше придушено липање. 
Ја дочекавме и последната песна „Времето на радоста и веселба-
та“. Потоа слеговме долу по скалите, поминавме околу олтарот и 
сакристијата од каде што свештеникот низ прозорчето со дрвени 
решетки ги поздравуваше сите посебно, со кимање на главата. Да-
довме секој по пет круни. При излезот од црквата мажите нестр-
пливо ги палеа цигарите, се ракуваа и ги договараа друштвата за 
обредната прослава на Свети Стефан. Чекоревме по снегот што 
чкрипеше додека во позадина одекнуваа пукотите од прангиите. 
Низ студениот воздух, во селото постепено се ширеше миризлив 
чад, прозорците беа осветлени со свеќи и со разнобојни светил-
ки од елките. Нашата елка, исто така, светеше и ние зачекоривме 
на верандата и запеавме „Времето на радоста и веселбата сега 
дојде“. Мајка ми излезе пред нас и нè праша „Се помоливте ли и 
за мене?“, и така ме потсети дека јас повторно заборавив, додека 
татко ми рече „Се помоливме!“ Трпезата беше поставена. Покрај 
секоја чинија стоеше по едно гранче од зелен четинар, на среди-
ната гореше свеќа. Оној кон кого ќе се сврти фитиљот, догодина ќе 
умре. Сите се превиткувавме и на крајот го свртевме фитилот кон 
ќошот. Потоа ја изгаснавме свеќата и мајка ми секому му направи 
леплив меден крст врз челото. Кратко се помоливме, а јас и татко 
ми за тоа време го избришавме медот од челото. 
1. Мендик – сиромашен ученик кој работи како помошник во евангелистичкат а 
црква. (з.п.)
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 Жолта кокошкина супа со големи мрсни кругови, сос со суви 
пе чурки и сливи. Крап и вадење на ковчињата. Шунка. Колачи. 
Сад со овошје. Јаболка, круши, ореви, портокали, мандарини, ба-
нани, смокви, суви сливи во кои наместо голушка имаше парче од 
орев. Потоа испотени и прејадени го откопчуваме горното копче 
на панталоните и спокојно воздивнувајќи одиме во собата за да ги 
отвориме подароците што ни ги донесол Јежишко2. Покрај елката 
глумиме колку сме изненадени, иако секој од нас уште претход-
ниот ден го испреврти складот и знаеше за сите подароци што ќе 
ги добие. Мајка ми потоа ќе ги измие чиниите и ќе седне пред 
телевизорот. Јас и татко ми играме шах и си пивкаме сливовица, 
сè дури татко ми не заспие. „Неволја е тоа, ама барем не се влечка 
по кафеани“, ќе рече мајка ми додека го легнуваме на креветот.
 Следниот ден станав во десет, ме разбуди татко ми со мастика-
та која самиот ја беше сварил: сливовица, маст и мед. Од жешко-
то порцеланско канче се ширеше остар, пријатен и опоен мирис. 
Малку подоцна мајка ми донесе пржен пајкин џигер, се најадовме 
и потоа почнаа празниците. Мајка ми работеше, а ние двајца се 
излежувавме во кревет, пивкавме и читавме. Татко ми ги читаше 
книгите што му ги донесов, секогаш стануваше збор за научно-по-
пуларни публикации од областа на географијата или биологијата. 

2. Ježiško (на чешки: Ježišek) – оригиналниот лик кој во западната христијанска 
традиција ја врши улогата на Дедо Мраз, односно претставува некој вид не-
гов еквивалент. Сепак, со оглед на тоа што во коренот на зборот се содржи 
и името на Исус (Ježiš) и истиот се појавува само за време на Божиќните 
празници за да им подари подароци како на најмладите така и на сите 
останати во семејството, се одлучивме името да не го помакедончуваме по 
секоја цена, туку да го предадеме со оригиналниот назив за да ја доловиме, 
пред сè, неговата посебност и единственост. Во преводот не го употребив-
ме неговиот „еквивалент“ – „Дедо Мраз“ затоа што Словаците и Чесите тој 
лик (израз) воопшто не го претпочитаат за оваа пригода (прво, затоа што 
тој не ја содржи и религиозната димензија во себе; второ, затоа што Дедо 
Мраз носи подароци за Нова година, а не за Божиќ), бидејќи единствена 
асоцијација за него им е источниот (попрецизно: рускиот) контекст со кој 
првенствено ги поврзуваат и не многу пријатните општествено-политички 
конотации и спомени од минатото. (з.п.)
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Освен тоа, најмногу сакаше да ги чита мемоарите на политича-
рите и генералите. Можеби затоа што тој не служел војска. Јас го 
до полнував ритуалот со читање дебели книги: „Војна и мир“, До-
стоевски, Томас Волф.
 Потоа дојде уште Нова година и настана крај на примирјето. 
Морав веќе конечно да го изустам она што за време на празници-
те го одлагав. 
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2.

 „Патем, го напуштив факултетот“, промрморив не гледајќи во 
татко ми. Игравме карти и пивкавме слабо вино од рибизли. Мајка 
ми стоеше покрај шпоретот, пржеше компири – моето најомилено 
домашно јадење.
 „Како тоа го напушти?“, праша татко не разбирајќи.
 „Така, просто, го напуштив“, одговорив.
 „Те избркаа?“
 Го очекував тоа прашање. Тој не беше во состојба да разбере 
дека некој може да направи нешто што не мора. Го извадив ин-
дексот и му покажав дека ја имам уредно завршено годината; за 
мене беше неподнослива помислата дека ќе ме смета за неспосо-
бен да завршам факултет. 
 „Па, речиси сите ти се десетки“, рече прелистувајќи го индек-
сот.
 Потоа го повлече столот поблиску до мене и доверливо, со 
разбирање продолжи: „Што зафркна? Има ли тоа врска со поли-
тиката?“
 Низ кујната се ширеше привлечниот мирис од пржените ком-
пири, од правецот на шпоретот се слушна прскањето на маслото 
и викотот на мајка ми: „Јас знаев дека ќе се заплетка во нешто, 
едноставно знаев!“
 „Те молам, не беснеј“, ја смирував. „Ништо не се случи. Просто 
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го напуштив факултетот. По своја волја“.
 „Барем да не лажеше“, рече одмавнувајќи со главата.
 Запалив нова цигара од претходното догорче.
 „Но, добро, добро“, интервенираше татко ми. „Мене, се наде-
вам, можеш да ми ја кажеш вистината. Па, на крајот на краиштата, 
не е тоа никаква трагедија. Колкумина не завршиле факултет, па 
што? Барем имаат чиста глава. Овде можеш секогаш да дојдеш и 
да предаваш, ќе те примат со раширени раце. Зошто те избркаа?“
 Сега знам што требаше да им кажам за да не ги повредам. До-
волно беше да кажам дека ме избркале. 
 „Ти кажувам дека не ме избркаа“, се изнервирав, „самиот си 
за минав“.
 Татко ми ги тресна картите на масата, скокна од столот и почна 
да маршира по кујната. 
 „Што сакаш ти, всушност?“, говореше. „Па, нели ти беше тоа 
целта? Таму сакаше да студираш, нели?“
 „Тоа беше одамна“, реков.
 „Јас отсекогаш велев дека си слаб човек, во ништо долго не из-
држуваш. Само почнуваш и никогаш ништо не доведуваш до крај. 
Таков беше уште од мал.“
 „Гајле ми е, кога тоа веќе не ме интересира“.
 Сега веќе ни јас не седев. Двајцата шпартавме по кујната, но 
мораше едниот на другиот да му се тргнува од патот.
 „Колкумина само би сакале таму да се запишат, а ти туку-така 
го напушташ факултетот. Што мислиш да правиш?“
 „Што ќе речат луѓето“, се грижеше мајка ми. „Па мене ќе ми 
биде срам да се појавам на улица.“
 „Дај ми цигара“, ме замоли одеднаш татко ми. „Нека оди сè по 
ѓаволите!“
 „Господе Боже“, воздивнуваше мајка ми. „Не му дозволувај!“
 По триесетгодишно пушење, татко ми веќе две години немаше 
запалено цигара. Многу беше горд на својата цврста волја. 
 „Не би требало“, му приговорив.
 „Ти ќе ми кажеш!“
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 Му подадов цигара и тој ја запали.
 „Барем немој да вовлекуваш“, го замоли мајка ми.
 „И? Баш ме интересира што сакаш сега да правиш?“, прогово-
ри мирно, речиси флегматично. „Каква цел си зададе сега? Кол-
ку ќе издржиш да ја следиш таа цел? Година, две?“, зборуваше 
насмевнувајќи се. Бесот му исчезна. Небаре цигарата му го повра-
ти изгубеното чувство на надмоќ. Или мислеше дека на човек кој 
држи цигара в рака не му прилега да се нервира.
 „Ќе пишувам“, реков избувливо како од топ и во истиот момент 
зажалив поради тоа. Навистина не сакав непотребно да го драз-
нам.
 „Што ќе пишуваш? Молби за пари?“
 „Можеби.“
 Се насмевна.
 „Значи, ти сакаш да бидеш писател, а?, веќе не издржа. Ја фрли 
цигарата и заборави на флегматичноста. 
 „Го слушаш ли, а, го слушаш?“, се дереше кон мајка ми и го впе-
руваше прстот во мене. „Баш мене мораше да ми се роди вакво 
магаре!“
 „Слушам. Што се дереш? Не сум глува. Мораат ли и сите ком-
шии да слушнат?!“
 „Ме заболе за нив – и за вас и за комшиите. Еден ден ќе ја за-
палам оваа барака и ќе ме заболи за сите вас!“
 „Заќути се, старо будалиште едно“, викна мајка ми, „поглуп си 
од него!“
 „Слушај“, ѝ рече татко ми со придушен глас и јас знаев дека ра-
ботите стојат лошо. „Слушај! Ти немој да ме провоцираш! Ти веќе 
триесет години ми ја пиеш крвта, ама еднаш јас ќе му ставам крај 
на тоа. Ти се колнам дека еднаш на сè ќе ставам крај.“
 Мајка ми пак се расплака. Ги крена рацете од неа и се сврте 
накај мене.
 „Ти би сакал само бесцелно да скиташ, така? Тоа го сакаш! Го 
знам јас тоа. И јас ги имав твоите години. Допрва ќе ти ги пот-
скратат крилјата! Ќе ти светне сијаличето за тоа дека треба да му 
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се посветиш на нешто мало, ама сигурно, зашто во спротивно ќе 
најдеш само гомненици!“
 „Лош си затоа што си неверник!“
 „Престани со тие будалаштини!“, ја замолчуваше.
 „Двајцата сте исти.“
 „А на што ти се посвети?“, прашав.
 „Тебе ти се посветив.“
 „Ете, гледаш дека тоа било залудно.“
 „Тоа го научил од книгите, а ти уште и му даваше пари за нив“, 
се јави мајка ми.
 „Губи ми се од пред очи“, просаска татко ми. 
 „Двајцата сте исти затоа што не верувате во Бога.“
 „Губи ми се од пред очи!“, рече татко ми и изморен седна на 
канабето.
 „Како сакаш“, се согласив и му се тргнав од пред очи. Не поче-
кав ниту на пржените компири.
 Додека заминував, мајка ми одеше покрај мене, плачеше и во 
рацете ми ја тутнуваше најлонската кеса полна со свеж, врел пом-
фрит. „Земи барем за по пат, знам колку го сакаш. Кога не би бил 
толку тврдоглав, ама што да се прави кога целиот си истеран на 
татко ти. Што имам јас од таквиот живот, кажи ми, што имам јас од 
таквиот живот? Цел живот се напрегам, и сега ова.“
 „Што?“
 „Ова. Сè!“
 „Не плаши се. Ништо не се случи. Сè ќе биде в ред“, ја утешу-
вав.
 „В ред, в ред. Што ќе биде в ред?“
 „Сè“.
 „Го знам јас тоа. Утре веќе ќе му помине. Па, тој така и не мис-
леше.“
 Кај капијата, во раката ми тутна уште три стотки. Ги зедов. До-
бро ми дојдоа.
 Се враќав во Братислава. Беше тоа едно чудно враќање. Ми 
се чинеше дека таму од каде што се враќам не сум повеќе дома, 
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а таму каде што се враќам, пак, сè уште не сум дома. Ама, ми од-
говараше таквата провизорност. Ги сакам големите градови, хоте-
лите, кафеаните и станиците – местата на привремениот престој. 
Можеби тоа има врска со чувството дека нешто постојано ми бега. 
Иако секогаш копнеев по мир, спокоен сум само среде целосни-
от хаос и немирот. Сфатив дека ги повредив, но веќе ми одеше 
на нерви она вечното од мајка ми: ти си зол! Не умеев да им го 
објаснам она што тогаш само магловито го насетував – дека до-
брото не значи и отсуство на лошото. Се вселив во оваа зграда и 
не им ја дадов ниту својата адреса. 
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3.

 Се населив во еден стар, двокатен дом на улицата Караџичова. 
Тоа беа четири блокови споени во форма на квадрат. Помеѓу нив 
се наоѓаше бетониран двор, среде дворот стоеше метална шип-
ка за тресење теписи. По должината на ѕидовите стоеја постојано 
полните и вечно засмрдените канти за ѓубре. Првиот кат имаше 
тераси на кои се сушеа шорцеви, гаќи, кошули, градници и пелени 
и постојано таму седеа и некои луѓе, секогаш тие истите. Ги по-
знавав само од видување. Мојот стан се наоѓаше на приземјето. 
Не беше мој, го изнајмив на три години. Сопственичката работе-
ше во одморалиштето Хармонија, каде што воедно и живееше и 
каде што секој месец ѝ праќав двесте круни. Воопшто се немав 
сретнато со неа; сè се средуваше преку пошта. Еден познат ми по-
могна да го најдам станот. Тој живеел тука два месеци, повеќе не 
издржал. Тоа не ме чудеше, ама јас принудно се наоѓав во таква 
ситуација што и ова го сметав за вистинска среќа. Повеќе од една 
година се влечкав по интернатите на црно, на факултет не одев, 
дома не можев да се вратам. Всушност, можев, ама не сакав. Бла-
годарение на татко ми, ја наследив вродената срцева мана – ни во 
војска не ме сакаа. Факултетот го напуштив по завршени четири 
семестари од студиите по психологија. Професорите на катедрата 
го гледаа во мене својот иден колега и ми предвидуваа „успешна 
научна кариера“. Кога си отидов, од нив си направив непријатели. 
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Сметаа дека тоа е подмолно обезвреднување на нивната рабо-
та. Својата постапка не им ја објаснив, така што почнаа да збору-
ваат за мене со полнозначни паузи. Уште долги неколку месеци 
по моето заминување, моите поранешни колеги и професори се 
однесуваа кон мене со пресретливост со каква што се третираат 
психички болните.
 Станот беше еднособен. Имав таму соба, кујна и бања. Во 
станот се влегуваше преку клозетот. Накај него водеше влезната 
врата. Кога таа ќе се отвореше, се влегуваше во мало ходниче; 
точно наспроти вратата светеше клозетската школка. Тоа беше 
тоалет со казанче. Него го сокриваше завеса, но таа ми се скина 
набрзо по вселувањето. Оттаму се влегуваше во собата. До неа 
водеше една врата. Во собата се наоѓаа предмети: орман, кауч 
на расклопување, маса, четири столови, биро и кружно масиче. 
Предметите беа тешки и темни. Кружното масиче беше нависти-
на кружно. Ѕидовите беа влажни, плафонот висок. Собата имаше 
уште и два прозорци и плинска печка. Од собата се влегуваше во 
кујната, до неа водеше друга врата. Во кујната се наоѓаа предме-
ти: канабе, креденец, маса, два стола. Во кујната имаше уште еден 
прозорец и шпорет на гас. Кујната водеше до бањата. Во бањата 
се наоѓаше еден предмет; заѕидана када од плех со бел, наполу 
излупен емајл. Во бањата немаше прозорец. Во бањата имаше, 
сепак, и бојлер на гас. 
 Таков беше станот.
 Прозорците му беа свртени кон улицата и јас сфатив дека ули-
цата Караџичова е необично фреквентна. Гужвата почнуваше во 
пет наутро, а завршуваше во десет вечер. Ноќе поминуваа, главно, 
само такси возила и возови. И тоа само товарни. (По должина-
та на патот се простираше пругата). Небаре живеам на товарна 
станица со лош распоред на перони. (Најлошо беше за време на 
ранжирањето). На почеток, потресувањето на ѕидовите и на по-
дот малку и ми пречеше, но потоа тоа потресување на ѕидовите 
и на подот многу ме успиваше. Прозорците беа околу половина 
метар над нивото на тротоарот, ама никој не ми ѕиркаше во ста-
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нот, зашто тие беа премачкани со млечна боја. Во единаесет на-
вечер редовно ги отворав, бидејќи газдарицата нареди редовно 
проветрување. Очигледно мислеше дека постудениот воздух е 
воедно и почист. Го држев светлото изгаснато, стоев покрај отво-
рениот прозорец и разговарав со случајните ноќни минувачи. До-
знав дека луѓето ноќе се необично разговорливи; секој подзаста-
нуваше.
 Тоа беше добар стан. По половина година бев толку истрени-
ран што успевав да заспијам и покрај минувањето на најдолгите 
возови, на најголемите колони од тешките теренци. Беше тоа до-
бар стан: ме научи да бидам совршено концентриран. По долгото 
влечкање по интернатите, посакав мирен, повлечен живот. Зара-
ботив некои пари на телевизија и сега ги трошев. На спиење одев 
во три по полноќ, станував во девет, во еден одев на ручек, во 
седум на вечера. Се хранев во Ловечкиот ресторан. Ги избегнував 
крчмите во кои одеа моите познаници. Еднаш неделно ги носев 
кошулите во службата за брзо хемиско чистење, еднаш месечно 
со постелнината ја посетував пералницата. Двапати месечно се 
опивав во Кристал барот. По собата беа растурени десетици кни-
ги, ниедна немав дочитано до крај. Своето шлаење самиот пред 
себе си го оправдував како подготовка за голем роман. На крајот 
на краиштата, можеби тоа и не беше шлаење, бидејќи за тој ро-
ман јас непрестајно размислував. Го имав во главата, меѓутоа тој 
беше толку добар што ми беше жал да го расипам ако го напишам. 
Не, тоа не беше загубено време. За креативниот човек не постои 
загубено време, си велев самиот себеси и ми се чинеше дека поч-
нувам да станувам творец. Тоа што изгледаше како излежување, 
можеби го претставуваше и периодот на најинтензивната работа. 
Ама навиката, која бараше поубедливи докази за работење, по-
времено ме мачеше со грижата на совеста. 
 Секако, и телото си имаше свои барања. Не сакав да се измачу-
вам самиот себеси и бидејќи немав намера да ѝ се предадам на 
мастурбацијата, редовно секој трет ден одев во женскиот интер-
нат во Хорскиот парк. Не, не стануваше ни збор за промискуитет. 
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Тоа беше постојано една иста фармацевтка, се викаше Леа. Убаво 
ни беше заедно. Штета што се расипа работата.
 „Јас сум ти добра само за секс“, ми рече кога се видовме по-
следниот пат. И како да се правда, додаде: „Така ми изгледа“. Тоа 
навистина ме изненади.
 „Боже, па мислев дека двајцата знаеме на што сме. Зар не?“
 „Да, ама…“, замолчи и потоа ме погледна в очи – имаше многу 
исплашен поглед: „Забременета сум“.
 „А од кого?“, прашав.
 „Мораш ли да ме навредуваш?“
 „Извини“, ја погалив по лицето. „Но, јас за себе гарантирам. 
Сигурна ли си?“
 „Па, речиси“.
 „Беше ли на лекар?“
 „Како, кога ми е срам?!“
 „Не зборувај глупости.“
 „Го молам Бога да бидат глупости.“
 „Престани да се молиш и потрчај на лекар. Ќе видиш дека тоа 
е глупост.“
 „Замини. Те молам, оди и немој да се враќаш. Јас ќе го средам 
тоа. Не грижи се за мене. Само оди! Заминувај веќе!“
 Се расплака.
 „Како сакаш. Ама немав лоши намери. Ни беше убаво заедно, 
зарем не? Кажи!“, ја фатив за раката и вознемирено ѝ ја тресев. 
„Ни беше убаво, зарем не?“ Ѝ ја нишав така раката, таа воопшто 
не се противеше, ми се лулкаше во рацете како кукла направена 
од крпи.
 „Да, ни беше убаво, ама заминувај сега!“
 „Е па, чао! А за тоа не грижи се. И да има нешто, знаеш каде 
живеам“, реков држејќи ја кваката.
 „Почекај!“, подвикна одеднаш. „Бакни ме уште еднаш!“
 Се приближив до неа и ја бакнав во мокриот образ. Ги пронајде 
моите усни. Ми го подгризна јазикот. „Спушти ја ролетната“, рече 
тивко, „ама за последен пат. Потоа ќе си одиш.“
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 „Добро, добро“, промрморив и ја спуштив ролетната.
 Оттогаш не ја видов. 
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4.

 Како да не припаѓаше таму, како да се имаше појавено по 
грешка. Седеше три реда пред мене, долгата црна коса мирно ѝ се 
спушташе на рамената и ѝ го покриваше грбот. Беше неподвижна. 
Можеби токму таа неподвижност ми го привлече вниманието. Сè 
околу неа беше раздвижено, во луд екстатичен грч, сите врискаа, 
завиваа, си ги корнеа косите, си ги гребеа лицата со ноктите, а 
таа седеше и нејзината коса мируваше. Неподвижно. Се надевав 
дека тоа не е знак на сосредоточеност, туку на досада, затоа што 
тоа беше најлошата група што дотогаш ја имав слушнато. Нави-
стина, правеа само ужасна бучава. Останав единствено поради 
љубопитноста. Ме интересираше какво лице ѝ припаѓа на таа не-
подвижна коса. Се плашев да не ми се изгуби во хаосот на крајот 
од концертот и токму кога размислував за ваквиот проблем, ста-
на, се провлече до преминот и излезе надвор. Се чинеше дека 
освен мене никој друг не го забележа тоа; почната беше втората 
половина на концертот, четворицата припадници на биг-битот на 
подиумот очигледно беа слушнале за градација, зашто дерењето 
кое го произведуваа беше веќе за неколку децибели над горна-
та граница на мојата издржливост. Публиката дивееше, а јас не 
знаев кој од нас е глув. По сè судејќи, јас. Но, ми беше драго што 
не сум сам, бидејќи и таа си одеше, а надвор видов уште неколку 
глуви. Некои ги познавав. Поголемиот број од нив беа професио-
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нални музичари од други бендови. Полека си заминуваа од салата 
и пцуеја. Ја разбирав нивната лутина; оние четворица дилетанти 
ја компромитираа нивната професија.
 На трамвајската постојка не ѝ се обратив. Ме престаса еден 
младич со фраерски мустаќиња; носеше комплет од џинс.
 „Па, како госпоѓице, чекате, чекате?“, ја праша и глумеше ле-
жерност подобро отколку сите холивудски каубои заедно. И цига-
рата еквилибристички ја префрлуваше од едниот до другиот крај 
на устата.
 „Чекам, чекам“, му возврати, „а Вие, исто – кочија?“
 Се насмевна само подигнувајќи ги веѓите, ама во нејзиниот 
глас имаше толку иронија по што каубојот само изненадено про-
мр мори: „Па добро, не мора веднаш да биде толку лошо“, и со 
неколку чекори се провртка настрана. Со олеснување констатирав 
дека таа има пријатен глас. Тогаш го здогледав нејзиното лице. 
Беше многу убава жена. Беше јужњачки тип, ама нејзината убави-
на беше северничка; симетричноста и урамнотеженоста на цртите 
му даваа на нејзиното лице посебен израз на спокој и на помире-
ност. Косата ѝ беше едноставно разделена насреде главата, меко 
ѝ паѓаше на рамената. Носеше бели панталони и лимоново жолта 
маица со панделки на градите.
 Влеговме во трамвајот. За време на целиот пат стоевме еден 
покрај друг, неколку пати посакував да кажам нешто, ама се пла-
шев дека погрешниот настап може сè да расипе. Почнав да се нер-
вирам заради важноста што му ја придавав на тоа, и кога таа се 
симна кај Луксорка и јас слегов по неа. Одеше по улицата Штуро-
ва во правец кон универзитетот, а јас по неа. На Шафариковиот 
плоштад застана во редот за дваесетка. Јас по неа. Од автобусот 
излеговме на станицата Тревници. Одев пет чекори зад неа, но 
таа се правеше како да не постојам. Влезе во последната врата 
од една долга и бела троспратна зграда. Немаше лифт, така што 
одевме пешки; живееше на вториот кат. Поминав покрај неа ток-
му кога ја отклучуваше вратата. Можеби и конечно ќе ѝ се обра-
тев, ама таа воопшто не ме погледна. Се качив на третиот кат, кра-


