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В

 Рас ка зот ка ко кни жев на фор ма се раз вил она му каде 
жи ва та ус на кул ту ра мо ра ла да се со о чи со нап лив на пиша-
на ли те ра ту ра. Сред ни от За пад во Аме ри ка еден по друг 
ги из нед ри Марк Твен, Шер вуд Ан дер сон и Ер нест Хемин-
г веј, во вре ме ко га во Ру си ја се ја ви Че хов, а Мопасан во 
Норман ди ја. Не кои од нај доб ри те де ла на овие ина ку раз-
лич ни ав то ри го об ра бо ту ва ат ток му су дирот ме ѓу ста ри те 
и но ви те стан дар ди во нив ни те за ед ни ци, су дир кој мо же-
би на вис ти на и го овоз мо жил раз во јот на овој жанр.
 Од Ир с ка из лег ле го лем број од лич ни рас ка жу ва чи, 
од Џорџ Мур до Ме ри Ла вин, но и, што е не ти пич но, го-
лем број те о рии со кои мо же да се тол ку ва оваа кни жев-
на форма. Двај ца на да ре ни прет с тав ни ци, Шон О’ Феј лан 
и Френк О’ Ко нор, на пи шаа рас п ра ви кои ст руч ња ци те и 
де нес ги ци ти ра ат: The Short Story (Рас каз), и The Lonely 
Voice, (Са мо тен глас). Оваа по ја ва мо же е са мо од раз на 
ин тен зи те тот со кој жан рот се про у чу вал и се дис ку ти рал 
во по ши ро ка та јав ност. Заш то, во се ко ја де це ни ја од ми-
на ти от век рас ка зот бил оми ле на та кни жев на фор ма ка ко 
ме ѓу ир с ки те ав то ри та ка и ме ѓу чи та те ли те.
 Го ле ми те вес ни ци (осо бе но Irish Press и не дел ни кот Sun-
day Tribune, но и Irish Times во ле то) од во ју ва ат це ли стра-
ни ци за рас ка зи – по не ко гаш за да на ја ват нов автор, друг 
пат за ек с к лу зив но да об ја ват не кој ре но ми ран писател. 
Оваа тра ди ци ја по тек ну ва уш те од вре ме то ко га Џорџ Ра-
сел об ја вил еден од пр ви те рас ка зи на Џејмс Џојс во Irish 
Homestead (Ир с ки дом). На ци о нал но то радио се која не-
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де ла еми ту ва ше рас ка зи и ги прив ле ку ва ше младите пер-
спек тив ни пи са те ли со прес тиж ни наг ра ди. Ду ри и дру ги те 
жан ро ви ѝ од да ва ат по чит на оваа книжевна фор ма: дра-
ми те на еден Бра јан Фрил и Том Мар фи често на ли ку ваат 
на дра ма ти зи ра ни збир ки рас ка зи; фил мо ви те на Џим 
Ше ри дан и Нил Џор дан има ат еден епи зо ден ка рак тер 
по ра ди кој го лем број чи та те ли на Уликс се уве ре ни де ка 
кни га та е во суш ти на збир ка рас ка зи раз в ле че ни во ек с пе-
ри мен та лен ро ман.
 Рас ка зот ста на тол ку по пу ла рен, ако не и ев тин, што 
пред две де це нии еден од во деч ки те ир с ки ро ман си е ри 
од пом ла да та ге не ра ци ја се по бу ни про тив ети ке ти ра ње то 
на рас ка зот ка ко „суш тин с ки ир с ка“ фор ма. Во сво јот есеј 
“The Disease of the Irish Short Story” („Бо лес та на ир скиот 
рас каз“), по ви ку ва на мо ра то ри ум за ав то ри те да ѝ се по-
све тат на да ле ку по теш ка та за да ча – пи шу ва ње доб ри ро-
ма ни. Тој кри ти чар без влак на на ја зи кот, Алан Тит ли, се пак 
се нај де во овој из бор, со че ти ри из вон ред ни све дош т ва за 
ис т рај нос та на ку са та фор ма.
 Во пр ви те де це нии на два е сет ти от век рас ка зот бе ше 
по до бен за да ја от с ли ка при ро да та на но во то оп штество. 
Ако ро ма нот бе ше хро ни ка на ед но ве ќе соз да дено оп-
штес  т во, рас ка зот по доб ро го сли ка ше оп ш тес т во то во соз-
да ва ње: а ова му ус пе ва ше, спо ред О’ Феј лан, пре ку прет-
ста ву ва ње то на не о бич ни по е дин ци кои со сво јот оригина-
лен све тог лед ве ту ваа нов по ре док. Ако го ле ми те ан г ло-
ир с ки умет ни ци ка ко Јејтс, Гре го ри и Синг се ис так наа во 
по е зи ја та и дра ма та, рас ка зот се чи ни бе ше ре зер ви ран 
за „вос та ни ци те“, за обич ни от на род. Овие ав то ри рас те-
ле со кла си ци те на ан г лис ка та кни жев ност но и со ста ри те 
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рас ка жу ва чи кои ја од р жу ва ле ус на та тра ди ци ја. Рас ка зот 
ка ко фор ма бе ше по го ден и да ги до ку мен ти ра не ми ри-
те на оп ш тес т во то кое се оби ду ва ше да се ос ло бо ди од 
ста ри те тра ди ции. Френк О’ Ко нор за бе ле жа де ка без по-
и мот нор мал но оп ш тес т во не мо же да има ро ман: но до-
да де и де ка рас ка зот е осо бе но по го ден за мес то во кое 
од пос то ја ни не ми ри не мо же ни да се за мис ли за ед ни ца.
 Ова е мо же глав на та при чи на што рас ка зот се од р жал 
и во пос т мо дер на Ир с ка, зем ја ко ја во из ми на ти от век 
пре тр пе про ме ни кои во ос та то кот од Ев ро па се во ве ду-
ваа пос те пе но, во те кот на три ве ка. О’ Ко нор сме та де ка 
раска зот им да ва „са мо тен глас“ на чле но ви те на по тис на-
ти те гру пи, на ран ли ви те мал цин с т ва со о че ни со ст равот-
ни от нап лив на сов ре ме но то до ба и си те мож нос ти и зам-
ки кои тоа со се бе ги но си. Рас ка зи те на Ми хал О’ Ко ни ли 
ну дат од ли чен опис на све тот на ди си ден ти и бунтов ни-
ци, каде глав ни те ли ко ви одед наш се прет с та ве ни ка ко 
грешки во не чиј туѓ на ра тив. Ду ри и от ка ко ир с ка та др жа ва 
стана непри кос но ве на, жел ба та на во да чи те да на мет нат 
чувство на нор мал ност по дол го ве ков ни те не ми ри при до-
не се да се соз да дат ус ло ви за ли чен бунт, а со тоа и за но ви 
об ли ци на рас ка зот. Един с т ве на та раз ли ка е што „по тис на-
та та гру па“ прет ход но ја прет с та ву ваа на о ру жа ни ре во лу-
ци о не ри, а во пос лед ни ве де це нии тоа се хо мо сек су ал ци 
или оса ме ни чу да ци.
 Во суш ти на, го во ри те ли те и пи са те ли те на ир с ки се га 
се са мо ед на од мно губ рој ни те мал цин с ки гру пи во рам-
ки те на еден по го лем на ци о на лен на ра тив. Офи ци јал но 
под д р жа ни од ст ра на на др жа ва та, но прак тич но мар ги-
на ли зи ра ни и тре ти ра ни и ка ко на ци о нал но бо гат с т во и 
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ка ко нуж но зло. Ос вен тоа, во рам ки те на Дви же ње то за 
об но ва на ир с ки от ја зик, ав то ри те по ве ќе се тру дат да ја 
прет с та ват не го ва та суб вер зив на, ра ди кал на ст ра на, а не 
не го ва та ст рук ту ра. Дел од нив, ме ѓу кои и Тит ли, от во ре-
но го ис ка жу ва ат сво е то не за до вол с т во од дво лич нос та на 
офи ци јал на Ир с ка со по мош на ја зич на вир ту оз ност ко ја 
се гра ни чи со кар не ва ли за ци ја: до каз, ако ни тре ба до каз, 
де ка ја зич ни те иг ри со збо ро ви не се ре зер ви ра ни са мо за 
ир с ки те ав то ри кои пи шу ва ат на ан г лис ки ту ку се дел од 
кел т с ка та тра ди ци ја ко ја от се ко гаш би ла пол на со бо га ти 
фра зи и али те ра ции. Дру ги, пак, ка ко Пад рик Бра нах, се 
за ни ма ва ат со изо ли ра ни по е дин ци чи ја бит ка со насле-
де ни те хи е рар хис ки ст рук ту ри мо же да ни ка же по ве ќе 
од ко ја би ло со ци о лош ка сту ди ја за суд би на та на ед на за-
ед ни ца. А си те, не са мо Да ра О’ Ко неј ла, пи шу ва ат убе де-
ни де ка рас ка зот во суш ти на е жан ров с ки бли зок со ед на 
дру га чес та фор ма во кел т с ка та тра ди ци ја, лир с ка та пес на. 
Во ре чи си се кој од зас та пе ни те рас ка зи те има мо мен ти на 
от к ро ве ние, ко га суш ти на та на неш та та до би ва по ши ро ко 
сим бо лич ко зна че ње, ка ко во по е зи ја та. Ова си гур но е нај-
доб ри от од го вор за си те што тврдат де ка рас ка зот е „лес-
на“ фор ма: би деј ќи во сво и те нај доб ри мо мен ти ја има си-
ла та и лир с ка та моќ на сим бо лис тич ка пес на. Мо же би на 
тоа мис лел Ли јам О’ Ф ла ер ти ко га ше го ви то ре че де ка ако 
мо же да го опи шеш пи ле то кое ја ми ну ва ули ца та, то гаш 
на вис ти на си пи са тел.
 При род но е по неш то да се из гу би во пре во дот на ан-
г лис ки, ја зик за кој прет ход на та на ци о на лис тич ка ге не ра-
ци ја сме та ше де ка му е со се ма туѓ на кел т с ки от ум (што и 
да е тоа). Но пре во дот има и свои при до бив ки: ре ла тив но 
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бук вал ни от пре вод ги пот се ту ва чи та те ли те де ка бо га ти от 
ру ра лен ан г лис ки сè уш те е жив иа ко пос тои опас ност да се 
пре то пи со по мош на те ле ви зи ја та (на ко ја не ма мно гу мес-
то за ди ја лек ти, за ори ги нал ност, за ин ди ви ду ал ни от ге ниј, 
од нос но за си ли те кои рас ка зот се оби ду ва да ги од б ра ни).
 Ја зи кот на овие пре во ди чес то е на лик на оној на се-
ла ни те кои тол ку го оду ше ви ле Јејтс со спо соб нос та да 
раз мис лу ва ат на ир с ки до де ка збо ру ва ат ан г лис ки. (Ту ка 
во суш ти на го има ме об рат ни от про цес што ќе му би де и 
по ве ќе од очиг лед но на се кој кој не ко гаш сед нал во ир-
с ка учил ни ца, ка де лу ѓе то се при ну де ни да раз мис лу ва ат 
на ан г лис ки до де ка збо ру ва ат ир с ки.) На ра во у че ни е то е 
след но: оние кои пре ве ду ва ат тра ди ци ја, ка ко и оние кои 
ја на па ѓа ат со са ми от чин на пре ве ду ва ње, мо же по добро 
да ја од б ра нат и раз ви јат од оние кои ре лик ви и те од „фол-
к лор но то ми на то“ ги чу ва ат во из ло зи за да се пра ват важ-
ни пред ан тик ва ри те и ту рис ти те. Ов де, пак, има ме кни га 
ко ја по ка жу ва де ка се сле ди при ме рот на Каф ка, ка ко и 
при ме рот на Ла у ер Шајн О’Ко нил*. Ис п реп ле те на та, не-
чис та при ро да на на ши от свет е из ра зе на во нај хиб рид на-
та кни жев на фор ма.

Деклан Киберд
Даблин, јули 1998

* Шон О’Конил (1835-1931), фармер, рибар и раскажувач на тради-
цио нални приказни.





МИХAЛ О’КОНИЛИ

 Ро ден е во 1962 во об лас та Ко не ма ра. Еден од во деч-
ки те ир с ки про за ис ти и из да ва чи.
 На пи шал не кол ку кни ги, ме ѓу кои и со ци јал на ис то ри ја 
на Ко не ма ра и ос т ро ви те Еј ран. Има из да де но три збир ки 
рас ка зи и еден ро ман. До бит ник е на не кол ку кни жев ни 
наг ра ди, осо бе но за рас ка зи те, ме ѓу кои и наг ра да та Бат-
лер во 1997. Ис та та го ди на ја ос во ил и наг ра да та Хе не си и 
бил но ми ни ран за наг ра да та Нов ир с ки ав тор на го ди ната.
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С   

 Смеш но ќе бе ше Еј мон Бар т ли уш те да про дол жи да се 
крие во ков че гот. Не ни мо же ше. Бе ше пре до бар да ум ре. 
Си те ве се ли та жа чи на пог ре бот ре деа по фал би – од гла ва 
до пе ти ци, од ла кот до газ – ду ри и оние што на вре ме то 
не мо жеа да го под не сат; оние со кои се има ше рас ка ра но; 
оние што по цел ден го пцу е ја и гле даа да го за е бат; оние 
што му а бет не му пра веа со го ди ни; оние што пре ми ну ваа 
од дру га та ст ра на на ули ца та за да го из бег нат, или гле даа 
дес но ко га тој бе ше од ле во, или зја паа удо лу ко га бе ше во 
бли зи на. Се га си те до еден го фа леа со ме рак. Та жеа и та-
жеа и та жеа по не го, ама еп тен.
 „Су пер бе ше Еј мон, бе. Еба те бел ја.“
 „На цел град ќе му фа ли.“
 „Чо век на мес то бе ше, мо же ше да се пот п реш на не го.“
 „За гре о та чо ве кот, Бог да го прос ти.“
 „Се ко гаш ту ка да ти по мог не.“
 „Ду ша чо век, иа ко мал ку не ток му.“
 „Та ка, та ка.“
 „П ра во ве лиш.“
 „Што е та ка, та ка е.“
 Еј мон одед наш си по мис ли де ка баш би бил ток мак уш-
те да ос та не мртов во ков че гот. Ма кар уш те ми нут ка. Прос-
то не ма смис ла. А и не би би ло фер кон на жа ле ни ов на род 
око лу не го. Мо же сум се збу нил, си по мис ли, а мо же не 
сум ве ќе ис ти от... што зна чи не ја на пум пав јас ма ла та на 
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М
их

aл
 О

’К
он

ил
и Ми кил Бон; ни ту пак про ва лив во ду ќа нот на Ме ри Ен ди и 

здув нав со две ил ја ди фун ти, ни ту ги дрпнав коц ки те ше-
ќер од ча јот на свеш те ни кот ко га по ми на на мо лит ва, ни-
ту се слу пав во ганц но ва та не о си гу ра на ко ла на Мар тин 
Мор, ни ту фрлив мо ло тов кок тел во уп ра ва та на фир ма та 
ко га ме от пуш ти ја, ни ту про ва лив во по ли цис ка та ста ни ца 
да си ја нај дам ган џа та што ми ја соб раа кре те ни те...
 Со еден удар го от во ри ка фе ни от ка пак од ков че гот. 
Сед на. Се ис п ра ви. Ка ко прач ка во ра це на учи тел.
 Ужа ле ни те се сеп наа и прес та наа да мр мо рат мо лит ви. 
Дел се ис по ва ди ја од па мет. Дел зи наа. Дру ги, пак, се рас-
т р чаа на си те ст ра ни, ка ко да иг раа оро и вал цер ис тов ре-
ме но. Ос та на ти те се вко ча ни ја ка ко мар тов с ки мра зул ци.
 Еј мон Бар т ли Ку лан раз г ле да на о ко лу. По тоа по ле ка, 
мол кум со пог лед ми на по при сут ни те, еден по еден. Гла-
ва та и ра ме ни ци те ед вај му ѕир каа од гро бот. Се ис к леш ти. 
Нас мев ка та му се раз в ле че од уво до уво. Ши ро ка, глу па ва, 
под бив на нас мев ка.
 „С реќ ни сте што сум пак жив и здрав?“ ре че, ве се ло и 
дру гар с ки. По тоа под зап ре, со мис ла де ка не кој ќе са ка 
да ка же неш то, би ло што, ма кар да пром р мо ри. Ама од-
го вор не ма ше, ни ту збор. Пов тор но ја пре ки на ти ши на та. 
„Па, иа ко оној свет ми бе ше по у бав од бед на ва до ли на на 
пла чот, прос то не мо жев да не се вра там ко га тол ку ви фа-
лам. Тол ку сте доб ри и фи ни. Пре доб ри и пре чес ни, ду ри. 
Ме трог на кол ку уба ви ра бо ти из на ка жав те за ме не, ме ис-
по фа лив те до оној крај. Си те до еден. И ми пад на жал. И 
ка мен ќе се рас п ла че ше од ва ша та та га... и за тоа, за тоа... 
че кај мал ку... што е? ... што се за мол чав те и зи нав те та ка ... 
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да не ви е кри во се га ко га го тргнав пок ро вот... мис лам, ра-
но ми е да ум рам пак, не... ама па не са кам да ви нап ра вам 
проб ле ми. Ба рам прош ка, дру га ри и бра ќа по Хрис та, и 
доз во ла да ос та нам уш те мал куц ка, да по жи ве ам. Мо же?“
 От п р во ни кој не му од го во ри. Сто е ја ка ко ста туи, ка ко 
бан де ри, ка ко ста лаг ми ти во пеш те ра. По пот. Пог ребникот. 
Ра бот ни ци те. Же на му. Ло кал но то по ли ти чар че кое до а ѓа-
ше на се кој пог реб со пот ни ра це. Раз но раз ни род ни ни. Не-
кои за кои ни кој не бе ше чул, а и тие што се пра веа де ка не 
го зна ат. Де чи ња и пар та ла ви ули чар чиња. Пу бертетлии. 
Со се ди. Лу ѓе од гра дот. Од пла ни ни те. Чудакот кого ни кој 
не го зна е ше...
 – Пет на е сет криг ли му ис пив на бде ни е то. Пет на е сет 
криг ли, да го ебам. Во жи вот не сум брцнал мус та ќи во 
тол ку мно гу пи во, и тоа од нај доб ро то, во чест на гре ба-
то риш те во што ди нар не да ло за пи јач ка или за што би ло 
дру го ду ри не ум ре. Не ма шан си да ни ја ра си пе пи јан ка-
та... Не зас лу жу ва да жи вее ко га ви ве лам.
 – Си гу рен бев де ка ум ре. Пот пол но. Не ли му го про ве-
рив пул сот? Го про ве рив три-че ти ри па ти, му го прес лу шав 
ср це то... Ни как ви зна ци на жи вот. Сто от с то сум си гу рен. 
Поп р во ќе пре поз нам мр то вец от кол ку жив чо век пред кој 
би ло друг... Тол ку го ди ни ис кус т во... Мо јот уг лед, доб ри от 
глас, ра бо та та, сè ќе оти де... Ма не зас лу жу ва да жи вее...
 – Џа бе оти де ков че гот. Кој ќе ку пи ков чег на ста ро? 
Баш ка смрди. А име то и да ту мот на смртта се фи но вре жа-
ни во ме син го ва та плоч ка, об ја ве ни на вес ти и во вес ни-
ци те. Не мо же пак да го ис ко рис ти ме. Ка ко се рек ла ми ра 
бо ров сан дак кој е ве ќе упот ре бу ван? Но си нес ре ќа, а и не 
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ста ро, во кој ве ќе има ло труп, не па мр то вец... Мај ко ми ла, 
на вис ти на не зас лу жу ва да жи вее...
 – Ни ко гаш не гла са ше за ме не. Ни ту ед наш. Це ла та фа-
ми ли ја Бар т ли се др же ше со дру га та пар ти ја, ду ри и ко га 
дел оти доа во зат вор за ра ди зб р ка та со дуп ки те и во да та. 
Ко га ќе се се там кол ку ко ли пра тив ме да го до не сат на из-
бор но то мес то да гла са. Џа бе. На си те из бо ри. И ни ед наш 
не гла са ше за ме не, по сè што нап ра вив за не го. Не де ка ќе 
се пре мис ли на прет с тој ни ве из бо ри... Ко га ќе под раз мис-
лам, не зас лу жу ва да жи вее...
 – Што ѓуб ре бе ше. Ме ва де ше од па мет ко га се вра ќав 
од шко ло. Са ка ше да ме пла ши. Стал но се за не су ва ше. 
Збо ру ва ше за ду хо ви, чу до виш та и са мо ви ли, а зна е ше де-
ка ве ќе не пос то јат. Рас ка жу ва ше глу пос ти. Ди бек еден. Са-
мо ме мал т ре ти ра ше... Зна ев да се по се рам во кре вет, да 
не спи јам или да имам кош ма ри за ра ди не го... На вис ти на, 
не зас лу жу ва да жи вее...
 – Де сет фун ти да дов во црква за не го ва ду ша. Де сет 
фун ти, ба че. Жи ми мај ка. Се скршив да ги за ра бо там, ама 
со ме рак му ги да дов на Гос под оти ми ја ис пол ни мо лит-
ва та... ве ќе да не го ви дам ка ко ми се му ва пред вра та... 
оти та ков бе ше... и да да де Гос под ве ќе да не се вра ти. Ако 
тре ба да да дам уш те де сет ка, ќе бан к ро ти рам. Не ма шан-
си... Ако јас се пра шу вам, не зас лу жу ва да жи вее...
 – Ка ков лаж го, зна чи. Ни пер де ни срам не ма. Се пре пра-
вал де ка цркнал. Си те нè нап ра ви бу да ли. Са мо за да привле-
че вни ма ние. Из ве ду ва ту ка. Се пра ви ва жен. Мис ли си те 
ние наф та пи е ме. Ка ко па да не. Не зас лу жу ва да жи вее, бе...
 – Сто ки ло мет ри сум па ту вал за да му дој дам на погреб. 
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Сто дол ги ир с ки ки ло мет ри, ни сан ти ме тар по мал ку. А 
здрав је то ми е за ни ка де. Бо лен сум. Жи во тот си го заг ро-
зив да дој дам и да го ви дам сп ру жен ов де. Со свои очи да 
ви дам де ка ум рел. Прос то мо рав. Доб ро, не збо ру вав ме 
со го ди ни, ама не мо жев да му го про пуш там пог ре бот. Сто 
ки ло мет ри, со мо е во зд рав је... со ре у ма, про ши ре ни ве ни, 
ви сок при ти сок, сла бо срце... со... ма, кој го врти, не зас лу-
жу ва да жи вее...
 – Се кла дев. Прос то и јас но. Пет ил ја ди ста вив. Пет ил-
ја ди фун ти де ка не ма да из д р жи до кра јот на не де ла ва. Сè 
ќе из гу бам. Ку ќа та, ко ла та, бив ша та же на, сè, бре. Да ос та-
не ше мртов до ид на та не де ла, ќе си ги зе мев па ри те и ќе 
си бев ра ат... Не, ап со лут но не зас лу жу ва да жи вее...
 – Ма не е тој во оп ш то. Не кој зло дух. Чу до виш те што 
пра ви не ред ако не би де по не го во. Не е од овој свет, нема 
шан си. Си гур но е ѓа во лот, са мо за мас ки ран. Ан тих рист. От-
се ко гаш бил та ков. Не се вра тил за на ше доб ро, ко га ви 
ве лам... не зас лу жу ва да жи вее.
 – А це ло вре ме се преп ра ва ше де ка е прип рост. На луд-
ни чав. Де мек не е со си те. И се га мис ли ќе му ве ру ва ме 
де ка бил тол ку глу пав и не сфа тил де ка тре ба да си ос та не 
та му до лу ка ко се кој труп со мал ку до маш но вос пи та ние. 
Ка ко се кој мр то вец со трош ка по чит за кут ри те лу ѓе што ги 
на пуш тил. Жи ми глу пос та, ро пак еден. Гом на да ја де, га-
дин ка гад на... Ис к ре но, не зас лу жу ва да жи вее.
 – И се га ќе ос та нам без пен зи ја. Не ма да ми пла ќа ат ду-
ри сви ња та е ов де. Пак ќе пук не сра мо та ка ко пос лед ни от 
пат ко га ја здув на и си те ме ви каа „бе ла вдо ви ца“. Не смее 
пак да се из в ле че. Гроз но би би ло, не ма смис ла. Баш ка ка-
ко нè ис по ла жа си те – се преп ра вал де ка ум рел, кре тен. 
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ос та не цркнат, црви да го ја дат, ка ко се кој мр то вец со мал-
ку осет. До вол но е гад но ко га не кој е под лец и из мам ник 
на овој свет, ама сто па ти по ло шо е ко га ќе се вра ти од оној 
свет за пак да би де под лец и из мам ник. Дос та ар чи ме вре-
ме на не го... не зас лу жу ва да жи вее...
 – Во пос ле ден час стиг нав. Та ман да го по ма зам. Не ма-
ше да стиг нам да не ста нев од ве че ра. Јок. А да не бев јас, 
не ма ше да стиг не да се ис по ве да, ис к ре но, од дно то на ду-
ша та... еп тен дла бо ки ра бо ти ка жа. Ко га поч на да се гу би, 
да му се кра ти зди вот, му ја ше по тев ис по вед на та мо лит ва 
во уво. На вис ти на. И ду ри мо лит ва та да му ми не низ тик-
ва та и да из ле зе од дру га та ст ра на – пуф! – оти де. Рикна. 
Ама не бит но, му ги прос тив си те гре во ви, и нај ло ши те, си-
те до еден – а ги има ше еден куп ... краж би, кле ве ти, ла-
ги, пцос ти, бо го ху лие, блуд, кур ви, кур ви, блуд... Да не ги 
спо ме ну вам но во пе че ни те гре во ви кои на мер но ги на у чил 
на ве ро на у ка. Ќе тре ба до ут ре да наб ро ју вам... и по ве ќе. 
Ко га зав р шив со не го, под гот вен бе ше, и здрвен ка ко ка-
мен мост, мо же ве ќе бе ше на пол пат до ра јот, са мо да про-
дол же ше, иди от еден... След ни от пат, да, след ни от пат мо-
же не ма да стиг не да се под гот ви, си ро маш ки от. Мо же да 
го фа ти на штрек. А при ло зи те во црква за не го ва ду ша се 
до се га нај ви со ки во па ро хи ја ва. Лу ѓе то му ис ка жаа го лема 
по чит, или не по чит мо же би, и им олес на што го не ма. Пет-
ки, де сет ки, по не ко ја два е сет ка... Се соб раа па ри за по ло-
ви на ѓа во ли од пе ко лот да си ку пат би лет за ра јот. И не 
мо жам да ги вра там, не ма шан си – ве ќе ре зер ви рав за две 
не де ли во Бан кок и уп ла тив за нов ав то мо бил... што да не? 
Не ма да му го ди да ос та не. Прос то не чи ни. За не го во доб-
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ро. Ду ша та му бе ше ис чис те на и из г лан ца на ка ко крис тал. 
На ред ни от пат не ма да мо же та ка да се под гот ви – ако има 
на ре ден пат, се ка ко. Прос то не воз мож но е ду ша та да му 
би де тол ку сп рем на за сред ба со Тво ре цот. Мис лам, ако 
пов тор но ме вик нат да го по ма зам, не мо же да оче ку ва-
ат... мис лам, ка ко да го сфа там се ри оз но. Ка ко бе ше она 
со вре ло то мле ко и ма те ни ца та. А тој ќе го пла ти це хот. Ќе 
му се нат ру па ат куп но ви гре во ви, кој од кој поцрн. Чу вај 
Бо же. За не го во доб ро. За ра ди Оте цот и све та та пре чис та 
Бо го ро ди ца, за ра ди си те свет ци и си те ду ши кои ст ра да ат 
во чис ти лиш те то, за ра ди си те нас, но нај м но гу за ра ди не-
го, мо рам да приз на ам... де ка... не зас лу жу ва да жи вее...
 – Не зас лу жу ва да жи вее...
 – Да го ре ши ме...
 – Да го вра ти ме од кај што до шол...
 – Да ја дов р ши ме ра бо та та...
 – Та ка и му тре ба...
 – За век и ве ков...
 – Амин.
 Му ги на би ја но зе те. Му ги зд ро би ја кос ки те. Му ги из-
в р теа ра це те. Го рас т р г наа. Че ре пот му го рас це пи ја. Му 
раз мач каа крв по ли це то, по це ло то те ло. Му ја ис ку баа 
ко са та. Ед но то јај це му го ис кор наа. Го га зеа и кло цаа ду ри 
не по мод ре. Го бо деа со но же ви, му за ри ја се чи ла се ка де 
ка де не ма ше дуп ка. Де ца та плу каа и ’р каа по не го...
 А по тоа се по мо ли ја за мир на ду ша та.

превод од ирски: Алан Титли


