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Роман, кој не само што може да се 
чита, туку може и треба да се доживее 
со сите сетила и со сите хистерии и 
терапии на детството. Роман, кој тре-
ба да се прегрне како дете и во него 
истовремено да се бара и детето и же-
ната. И архетипот и трипот, фолклорот 
и рокенролот.

Душко Крстевски

„Годишни времиња“ е еден фраг-
ментарен роман – составен од свои и 
туѓи приказни, стихови, песни, споме-
ни. Започнува со спомени, се префрла 
на психоанализа и завршува со фило-
зофски заклучоци. Во него се инкор-
порирани и цели текстови на песни. 
Тоа е еден автобиографски, музички 
роман на текот на свеста.

Иван Христов (Бугарија)

Негде помеѓу љубовта и смртта, 
помеѓу присуството и отсуството, ме-
шајќи, на моменти непрепознатливи, 
чудни некои синоними помеѓу себе. 
Текстот на Величковска е како до-
аѓање на некој одамна заминат прија-
тел, кој се враќа да потсети со доза 
носталгија на она што било, без кое 
она што е, не би можело да биде.

Мерсиха Исмајлоска

„Годишни времиња“ е книга за 
сеќавањето како раѓање одново и ми-
словен премин низ сите животни ета-
пи во тесното пространство на еден 
автобус. Човекот навистина се при-
кажува како една мала вселена со ин-
дивидуални катаклизми и решенија. 
Точка околу која се пластат безброј 
слоеви, но и во која сѐ е подредено 
според космичкиот модел.

Ива Анастасова (Бугарија)
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Пролет – велосипед

Ставаше ќебенце на багажникот од велосипедот, 
за да ми биде поудобно подоцна. Никогаш не запаме-
тив, беше тоа моето бебешко ќебенце или на брат ми?! 
Но знам дека од него научив за денот и ноќта: имаше 
сонце на едната и месечина на другата страна.

Тато ме носеше кај страшната сестра Вида. Нејзи-
ните инјекции најмногу болеа, а моите солзи, детски 
пцости и закани дека никогаш повторно нема да се 
вратам кај неа, и го болеа и го засмеваа татко ми.

Ме враќаше дома седната на ќебенцето, внима-
телно избегнувајќи ги дупките и камењата на патот.
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Лето – врапче

Ги мразев мувите и семките на лубеницата. До 
задоволствата со мака се стигнува! Парчето сочна 
лубеница е трофеј по освоената битка со мувите и 
семките, коишто со мака едвај успевав да ги плук-
нам. Никогаш не научив да плукам.

– Женско си – ми велеа – женските не треба да 
плукаат!

Од кората правев фигури што завршуваа во клу-
нот на нашите кокошки.

Кога се враќаше од работа, тато ме земаше нена–
дејно в раце. Ме креваше високо горе:

– Летај! Летај, врапче! – ми велеше.

– Летај! Мавтај со крилцата! Летај врапче!!!

Летав...
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Есен – фиќо

Одиме на гости. Сите четворица пикнати во на-
шето зелено фиќо. На пакосниот сосед тоа му се 
гледа смешно. Нашето зелено фиќо, наводно било 
смешно, било смешно дека е зелено...

– Зелената боја е смешна! – тврдеше чичкото. 
Tака зборуваше наоколу...

Оттогаш не носам зелена боја на себе, но не но-
сам ни жолта – бојата на неговото фиќо!

Одиме! Одиме кај тета! Во нашето среќно, како 
детелинка зелено фиќо.
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Зима – санка

Доцна е... Не знам колку доцна... Не видов каде е 
големата, а каде малата стрелка на часовникот. Ме 
влечеш на санка низ длабокиот снег. Јас сум уморна. 
Цел ден играв во снегот. И ми студи. А тебе те топли 
греаната ракија што ја испи на тргнување и мело-
дијата што си ја свиркаш додека чекориш.

Ме влечеш на санка. Се враќаме дома доцна во 
ноќта. Ме совлада сон. Дремливо те ѕиркам и се сме-
шкам. Ме топли твојата среќа и спокој... И народна-
та песна што де ја потпевнуваш де си ја свиркаш... 
„Многу ми го фалат, бабо мори, вашето девојче...“.
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…Goodbye, papa, please pray for me 
I was the black sheep of the family 

’And I don’t know all these words

I have bought three turds 
with my BB–gun I would kill birds‘

We had joy, we had fun, we had seasons in the sun 
but the hills that we climbed 
were just seasons out of time 

 
All our lives, we had fun, we had seasons in the sun 

but the stars that we reached were just starfish on the 
beach…

(Nirvana’s cover of Terry Jacks’ Seasons in the sun)
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Апаратот за поништување на возните билети пов-
торно останал без мастило и повторно страв дека ќе 
мора да му докажувам на контролорот дека уредно 
го поништив билетот.

Беше студен ден и уште постудена ноќ. Послед-
ната ноќ од февруари. Зимата се чинеше вдомена 
засекогаш. Длабоко навлезена во мојот живот, уште 
подлабоко во моите коски. Нејзиниот студ ми ги 
замрзнуваше коскената срж, нервите и крвотокот. 
Навлезе длабоко во мојот ум. Се прашував дали про-
летта и летото навистина постојат или се само илу-
зии, сеќавања од некое древно минато, архетипски 
врежано во мојата потсвест.

Срцето забрзано ми чукаше само додека се ка-
чував по скалите или еве сега, додека очекувам во 
автобусот да влезе контрола.

– Чекај, чекај! – се слушна од задната врата.

– Чекај, мајсторе! – викаше средовечна жена, 
влетувајќи внатре со полни торби зеленчук.

Неодамна сфатив дека зеленчукот е мојата омиле-
на храна. Морковче, ах, морковче! Свежо искорнато 
од земја. Ти ги оставам зелените гранчиња, само те 
мијам и те грицкам како зајко! Го правев тоа речиси 
секој ден на лето. Ги корнев од бавчата на мајка ми.
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А знаев да си наберам и домати. Колку прекрасно 
мирисаат нивните стебла... Влегував во бавчата и се 
задржував таму долго набљудувајќи го зеленчукот. А 
доматите ги јадев како јаболка!

Ми требаа години да научам да ги разликувам 
младиот кромид и лукот, да ги распознавам по лис-
товите. Колку дилеми носев во мојата мала глава. 
Зошто тато и мама се смееја кога петелот ја колве-
ше кокошката?! Зарем се толку сурови? Беше ли таа 
следна кокошка за колење, па петелот само ќе им ја 
олеснеше работата? И какво е тоа проклето кафено 
лажиче? Сите лажички што дотогаш ги имав видено 
беа метални, боја – сребрена. Но кафеава?!

Ги запишував со голем ентузијазам сите рецеп-
ти од Вегета. Но, штом спомнеа кафено лажиче, 
бесно ја фрлав тетратката.

Ах, си мислев, каде ли да најдам таква лажичка? 
Од мене никогаш нема да стане готвач. Зеленчукот 
ќе го јадам само свеж. Ете така, како кога бев малеч-
ка, штотуку набран од бавча.

Внатрешноста на качулката, што лежеше на гр-
бот на оној што седеше пред мене, беше неверојатно 
примамлива да се допре. За жал, не и тој самиот. Не-
говиот ручек му се беше заглавил во забите. Пикаше 
прсти во устата, за да го извади. Мојот ручек за мал-
ку ќе ја исполнеше качулката пред мене.
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Испушташе ужасни звуци додека шмукаше воз-
дух низ забите, надевајќи се дека со помош на ваку-
ум ќе успее да ги извлече остатоците храна.

Беше грозен, навистина грозен. И косата му беше 
мрсна. Трудејќи се да не повратам и да ги игнорирам 
неговите валкани, долги прсти во устата, едвај го 
преживеав возењето. 

За среќа, следната станица беше неговата. Тоа ми 
беа најтешките пет минути дента.

Неговата храна остана во забите, а мојата се ис-
качи високо до грлото, угоре по хранопроводот, како 
жива од термометар во јули. 

Во автобусот беше голем метеж. Со лош ракопис, 
продолжив да пишувам во својот розов нотес, за де-
војката седната до мене, да не може да разбере што, 
всушност, пишувам.

А пишував за розовите нешта во мојот живот. Ги 
имаше само неколку. Ќе ги забележам хронолошки 
наназад.
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Розовиот нотес со ластик

Овој нотес воопшто не ми се допаѓаше однадвор. 
Беше целиот со светки. Нотес за мали принцези. Ро-
зов и светкав. На корицата: слика од девојченце во 
розово фустанче, со шапка на главата и бел зајак во 
рацете. Но беше навистина практичен. Голем колку 
и мојата дланка. Со конец, за да не се губам во стра-
ниците, со џеб за чување ливчиња и со ластик, за да 
остане затворен додека го носам во чантата.

Девојката ме зјапаше. Ја гледав под око како со 
поткрената веѓа ме набљудува и како со чудење се 
загледува во мојот лош ракопис.

Нотесот беше розов. Последната розова работа 
во мојот живот.
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Розовите чорапи

Не се сеќавам точно како ги добив розовите чо-
рапи. Mи се чини дека првично ѝ припаѓаа на мајка 
ми. Имаа ужасно грд дезен. Ткаенината беше пруга-
ва, каква што обично е кај машките чорапи, но беа 
навистина интензивно розови.

Ми беа високи до колената. Ги носев повеќе од 
седум години. Се искина ластикот и ми се свлекуваа 
надолу до глуждовите. Беше малку непријатно, ме 
скокоткаше. Но секогаш се смеев кога ги местев и 
поткревав моите розови чорапи.

Еднаш, како малечка, донесов одлука: кога ќе по-
раснам и самата ќе заработувам, ќе купувам и носам 
само розови чорапи, како симбол на мојот непопра-
влив оптимизам, иако целата сум облечена во црно 
и иако не поминуваше ни ден, а да не помислам на 

самоубиство. Мое или на мајка ми.

 

Нашата улица беше долга, тесна и секогаш кал-
лива. Секоја година редеа песок на неа, но песокта 
како в земја да пропаѓаше. Всушност, токму тоа и се 
случуваше.

Одев по таа долга улица цикцак, избегнувајќи ја 
калта и вирчињата, а во главата си креирав сценарија: 
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во која поза ли ќе ја најдам мајка ми мртва. На кој на-
чин и како се самоубила. И беше ли 93 или 94 бројот за 
Брза помош?! Ако се јавам во Пожарна на чичковците 
ќе им речам тие да се јават во Полиција, а јас по прин-
цип на исклучување ќе заклучам дека другиот број е 
оној од брзата помош и ќе се јавам таму.

„Ало, добар ден! Ве молам пратете комбе Брза по-
мош, мојата мајка изврши самоубиство.“

Смирено и јасно ќе им ја соопштам адресата. Но 
знаат ли тие воопшто, каде е нашето село? Ќе објас-
нам дополнително.

доаѓам
во своите чизмички
со ситни чекори
шлапам
во секое вирче на патот
во кал
доаѓам
се враќам
цврсто
силно со нозе в земја удирам
во кал 
во вода
насекаде вода
таа вода во мене
немирна
нескротена
од поројни летни бури во месингов сад собрана
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па во мене истурена
каллива и таа
отстојана
пожолтена
дождовница
солена
сите мои солзи во неа
сите твои солзи во неа
сите солзи
за зајачето
за мачето
за петлето
за мене
за тебе
за сите
сите солзи
сета вода 
сите бури
сите нестабилни молекуларни соединенија
сета вода и сода за свински сапун растворена во неа
првата вода во која се варел гравот
првата вода истечена пред да ме родиш
последната вода во која ја капевме баба
сета вода 
повикана со додолските песни
сета вода
сета кал
таа земја
од чие ребро сме настанале
сета вода
која замрзнала
па се растопила
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сета вода што испарила и кондензирала
сета вода
на таа улица
во тие калливи вирчиња е собрана
под мои нозе послана
јас сум громот што ќе ја оплоди
јас сум таа што 
со ритам ќе ја разбуди
удирам
компонирам
диригирам
сиот тој џез во мене
во моите нозе
во моето тело
со водата
музика 
создавам
од твојот блуз да те извадам

Во ред. Вдишувам длабоко, собирам сила и иако 
умеам бесшумно да го направам тоа, сепак, грубо и 
гласно го потегнувам резето и ја отвoрам големата 
метална порта. Со надеж дека ако во моментот стои 
со чаша жива сода или солна киселина, или со рака 
полна апчиња за заспивање, или пак, стои на столче 
поткрената на прсти, со јаже околу вратот, ќе ме чуе, 
ќе се сепне и ќе се откаже од намерата. Набрзина сѐ 
ќе суреди и ќе се однесува нормално, како ништо да 
не се случило.

Влегувам претпазливо дома. Барам знаци на так-
ви активности. Се чини сѐ е во ред. Влегувам во соба-
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та. Мајка ми спие. Но дали?

Стојам здрвена крај вратата и зјапам во нејзи-
ниот голем стомак. Се обидувам да забележам дали 
се поткрева и спушта, дали дише. Не им верувам на 
сопствените очи. Можеби од предолго втренчено зја-
пање само ми се чини дека се движи. Јас не дишам. 
Се приближувам тивко како крадец кон нејзиното 
тело, кон нејзиниот стомак, во кој ми кажаа дека ѝ 
растел некој тумор, тежок девет килограми и грд 
како мозок. Штиците од подот крцнаа. Таа ги отвори 
очите. Жива е.

– Спржи си јајца... – ми рече нејасно и одново 
заспа.

Мала доза розови апчиња, заклучувам. Во ред е. 
Сѐ ќе биде во ред. Издишувам. Во фрижидерот има 
само јајца. Зедов две и ги испржив на око. Ми беше 
жал, но морав да ги дупнам очите, не ја сакам жол-
чката течна. Имаше салата од домати и кромид оста-
ната од појадокот. Решив да останам само на јајца, 
не сакам да јадам зеленчук кога не е свежо набран. 
Грозен е таков мек, по оксидација. Почувствував гу-
шење. Немаше доволно кислород во темната соба, во 
која мајка ми спиеше, а зеленчукот гниеше. Излегов 
да јадам на терасата. Беше тоа денот кога ги скинав 
розовите чорапи. Имаа мало дупче над ноктот од ле-
виот палец. Не ме изненади тоа, секогаш таму ги ки-
нам чорапите. Ќе ги носам овие розови партали уште 
долго, решително помислив.
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 Розовото фустанче

Беше топол ден во јуни. Како и обично, бев пик-
ната во бавчата на мајка ми. Додека моите другарки 
правеа торти од кал, јас правев вистински салати, 
пикната меѓу колците што ги придржуваа домати-
те, тивко и кришум од мајка ми. Ќе ме убие ако види 
дека ѝ газам во бавчата. Ја слушнав како ме довику-
ва. Набрзина ги исчистив стапалките зад себе и сед-
нав на ручек.

Татко ми беше дома и беше весел. Тоа не беше 
честа појава, па бев среќна и јас. Чорба со грашок и 
месо. Сите беа среќни. И салата од домати и кромид, 
со многу течност за макање со лепчето.

– Од што е месото? – весело прашав.

– Од зајко! – одговори татко ми и ме погали по 
главата.

Ми се затвори грлото. Занемев. Ми навреа солзи 
на очите. Но денес не беше ден за плачење. Сите беа 
среќни. Не сакав да го расипам тоа. Се созедов.

– Му ја одра ли кожата? – тивко прашав.

– Да, ете ја таму, се суши на сонце. – рече татко ми.

Мајка ми си потпевнуваше и сечеше дебели 
кришки леб.

– Добро – реков – барем ќе можам уште еднаш 
да го погалам...
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Продолжив да јадам. Ја испразнив целата чинија 
без да морам да се борам при секој залак со брат ми. 
Тој секогаш кога ќе земев салата со вилушката, ми 
ја туркаше назад во чинијата. Тој знаеше многу три-
кови, но не знаеше да запре без татко ми да му врзе 
шлаканица, да ни ја опцуе семката и да се запраша 
каде ли да избега од нас.

Но денес, денес беше убав ден. Денес беше ден 
за групно фотографирање. Брат ми помина часови 
пред огледалото. Го местеше секое влакно одделно. 
Ставаше сапун и пиво за да ја зацврсти косата, но 
едно перче постојано му паѓаше преку челото. Одно-
во ја миеше косата и ритуалот продолжуваше.

Мајка ми ми ја исчешла косата. Тато ме гушна и 
ме бакна во главата.

– Мојата коса – велеше тој – jа има мојата коса! 

Па погледнуваше носталгично кон големата вра-
мена фотографија од негов портрет во младоста. 
Висеше веднаш над огледалото во ходникот, под 
иконата Вера, Надеж, Љубов. Години подоцна, кога ја 
потстрижав косата, татко ми не ми проговори цели 
две недели, а потоа ги закачи плетенките од мојата 
коса врз неговата слика во ходникот. 

 Мама ми облече розово фустанче. Истото розово 
фустанче што го имав на себе три години пред овој 
настан, исто така за фотографирање.
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Беше студен зимски ден. Имаше снег до колена, 
до моите колена. Имав шест години. Се тресев од студ 
и се пикав во татко ми. Негодував и молев да си оди-
ме дома. Но кога го кренав погледот, тие беа среќни, 
тројцата со насмевка чекореа по улицата низ старата 
скопска чаршија. Во ред, си реков, ќе стиснам заби и 
ќе издржам. Денес е ден кога сме среќни. Наеднаш, 
скршнаа в десно кон една мала куќичка. Татко ми ја 
отвори вратата. Внатре имаше дебела црна жена. За 
момент, мајка ми почна да ме соблекува, татко ми да 
си ги мести мустаќите, брат ми да си ја мести косата, 
ми облекоа розово фустанче, ме застанаа сама, пода-
леку од нив, и ми рекоа:

– Насмеј се!

– Но ми студи! – изустив.

– Насмеј се! – вреснаа.

Се насмевнав некако меѓу штракањата на мојата 
мала вилица.

– А да ѝ направам пунџа? – воскликна жената и 
прашално погледна кон мајка ми.

– Да, рече мајка ми, јас не умеам како. Направи 
ѝ пунџа!

Се тресев од студ. Жената ме тегнеше и кубеше, 
пикаше шноли и ластици и за крај ја стави мојата 
омилена црвена панделка. Рече дека ќе ме стави на 
излог. Тоа особено ја израдува мајка ми. Ме сликаа 
со кафеаво мече. Се намуртив.
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– Моето мече е зелено! – реков и ја прекорив 
тетката.

– Е ако де! – низ смеа одговори таа.

Колку е безобразна, си помислив. Си имам јас 
мече, моето мече е зелено, сликајте ме со него, си 
мислев, штракав со вилиците и некако се смешкав.

За среќа, денес беше топло. Последниот училиш-
тен ден за оваа учебна година. Групно фотографи-
рање на целото одделение. Се надевам ќе успеам да 
се сликам до учителката, мислев. Успеав. Тоа беше 
првата фотографија, на која изгледам како мала 
принцеза. Женствена како што ни денес не се чувс-
твувам. Со мојата долга црна коса распослана на гр-
бот од кусото розово фустанче. Тоа беше последниот 
пат кога го имав на себе.

Автобусот запре. Погледнав низ прозорецот. 
Уште неколку станици возење, а мојата приказна за 
розовите нешта во мојот живот привршуваше како 
конец од клопче што се одмотува. 
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Розовото клопче

Розовото клопче се тркалаше на сивиот бетон под 
моите нозе што лебдеа над него и од кои се галеше 
моето сиво маче. Баба ме држеше во скутот. Ги има-
ше ставено нејзините раце врз моите. Држев игли за 
плетење. Баба ме учеше да плетам со розов конец од 
расплетен елек што го имав надраснато. Тоа мора да 
беа самите почетоци на рециклирањето. Баба има-
ше само една дланка. Десната. Левата ја изгубила по 
војната. 

Имала само пет години. Слушнала тик–так, тик–
так... „Саатче!“ – весело помислила. Бомбата в рака ѝ 
експлодирала.

Но баба беше многу убава. И тато така велеше. 
Иако имаше само една дланка и само едно око. Дру-
гото ѝ беше стаклено. Ја оперирале во Белград. Еден 
ден, дедо бил многу болен и таа го подготвувала 
коњот за да го однесе на лекар, но коњот ја удрил со 
копито в лице и окото ѝ испаднало.

Но баба беше прекрасна. Живееше во мала камена 
куќичка на ритче. На врвот од тоа ритче имаше уште 
едно ритче. Никогаш не се искачив на него. И сега, 
години подоцна, ме фаќа страв од помислата на рит-
чето. Мама ми кажа дека таму Џеки, нивното верно 
куче, се борело со вампири. Џеки имал четири очи. 
Две вистински и две магични, веднаш над овие, како 
светли дамки во крзното. Затоа гледал вампири.
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Вампирите се движат со брзина на светлината...
Сепак, чекорат бавно по работ на самракот.
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Една ноќ вампирите им дошле на вечера. Баба, 
дедо и нивните седум деца јаделе грав. Вампирите 
им ја гаснеле газиената ламба и им фрлале глувчеш-
ки измет во гравот. Скокале од еден до друг крај 
од собата и гласно се клештеле. Дедо со пцости ги 
предизвикувал да се појават со лице и тело, ги пови-
кувал на двобој, но се плашеле. Дедо бил селскиот 
џандар. Имал и пушка и силен коњ. Но тоа не била 
причината, поради која вампирите така кукавички 
се повлекле. Дедо бил оној што го запрел воденич-
киот камен со голи раце. Жива сила не го може тоа, 
но дедо ми една ноќ седнат со мажите од селото во 
воденицата, си молчел и си потпивнувал ракија. До-
дека сите вревеле и се фалеле со своите мачо под-
визи, дедо молкум станал, му пришол на каменот, го 
опфатил со обете раце и го стиснал. Воденичкиот 
камен вртен од силата на Крива Река запрел. Тогаш 
сите молкнале. Дедо го пуштил каменот, плукнал и 
си заминал без збор.

Но го фатила некоја болештина. Боледувал в кре-
вет три години. Го негувала и капела баба ми. Него и 
нивните седум деца. Без око и без дланка.

Но баба беше прекрасна. Имаше меше како рит-
чето на кое живееше. Секое утро баба правеше ме-
кици, а јас ги делев со глувчето што живееше зад 
шпоретот. Утрата кај баба беа волшебни, како и 
баба, како и камената куќичка во која живееше. По-
дот беше истапкана земја врз трули штици. Под нив 
имаше бункер, односно остава. Таму имаше резерви 
од брашно и сол. „За секој случај“ – велеше баба – „во 
случај на војна.“
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Имаше три одаи. На ѕидовите што ги делеа има-
ше по еден прозорец, низ кој се гледаше од едната 
во другата соба. На другиот ѕид имаше прозорец кон 
ходникот, а на третиот – кон надвор. А надвор беше 
малата градина со цвеќе. Баба имаше цвеќе какво 
што никој немаше. Баба имаше и свој кладенец и 
бавча, во која растеа најслатките тикви печенки, а 
таа најдобро ги готвеше.

Креветите беа полски. Метални рамки и пружи-
на, врз која имаше душек и перници од сено што 
баба од година в година го менуваше, а додаваше и 
мирисливи билки и чаеви. Како само се сонуваше...

Баба останала без својата мајка кога имала само 
четири години. На баба ѝ починала и првата машка 
рожба, првиот сопруг, двајца синови близнаци, едвај 
го изгледала вујко ми. Една од ќерките ѝ почина од 
болест, другата беше убиена. Баба претрпела многу 
загуби во својот живот. И окото и дланката, но не и 
нејзината смисла за хумор. Единствено понекогаш си 
зборуваше самата со себе и плачеше.

Живееше сама во селото. Дружејќи се само со ма-
настирските мачки и кучиња на лето. Зиме доаѓаше 
кај нас. Ми носеше набрани бадеми и мед, којшто 
сама го собираше од пчелите што ги одгледуваше во 
карпата на нејзиниот голем имот. Таа карпа, меѓу нас, 
нејзините внуци, беше позната под името „Седлото“. 
Ако нѐ фатеше качени на неа, добивавме тап удар по 
главата со единствениот прст од левата рака на баба, 
кој по бомбата беше добил форма на чеканче.
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Кога баба доаѓаше кај нас, спиеше во мојот кре-
вет. Беше необично уредна и чиста. Косата секогаш 
во плетенка извиена под една бела шамија, врз која 
носеше уште една шарена шамија на главата. Баба 
ме гушкаше и топлеше. Некогаш ми раскажуваше 
приказни, најчесто онаа за ќелешот, но секогаш прва 
заспиваше пикната со мене под портокаловата јам-
боллија, исткаена лично од мајка ми и донесена тука 
со чеизот.

Кога мене ќе ме снема од Земјата, мислев, ќе би-
дам горе на небото, легната со баба на облаче, покри-
ени со портокаловата јамболлија. Таа ќе ме гушка и 
ќе спие испуштајќи ги тие смешни пуфкања со уста-
та кога издишува. А јас ќе се смешкам и ќе си делам 
мекици со глувчето, она што живееше зад шпоретот.

Баба почина пред неколку години. Ни рекоа дека 
ѝ ослабело срцето. Јас знаев дека еден ден ќе по-
пушти. Бабиното срце беше скршено многу пати, го 
лепеше таа низ годините, но сепак, не издржа. Мо-
жеби лепилото беше made in China. За спомен, само 
ја чував шнолата што таа еднаш ми ја подари. Имаше 
едно поголемо и едно помало срце, едно до друго, 
како гушнати. Како јас и баба под јамболлија. Моето 
срце и срцето на баба, помислив кога ја видов.

Научив да плетам, но не исплетов ништо нико–
гаш. Почнував и не завршував. Научив и да везам. 
Баба ми купи гоблен со папагали. Се плашам да го 
завршам. Кога ќе е готов, каде ќе е баба да ѝ пока-
жам? Тоа може да боли премногу.
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Научив и да месам. Еднаш. На Благовец. Ме ка-
чија на столче, за да можам да досегнам на масата. 
Ги пикнав рацете во длабок сад со брашно. Мама ми 
тураше топла вода, а баба ми истури шеќер врз ра-
цете. Баба ја јадеше мојата прва блага погача. Баба 
сигурно била тука и за моите први чекори, и за мојот 
прв проговорен збор, и за моето прво запче, но знам 
дека не беше тука кога го вадев првиот млечен заб.

Го нишав де со прстите де со јазикот, до бескрај. 
Висеше забот само на влакно, но се плашев да го от-
кинам. Тогаш тато дојде со конец во рацете. Ми рече 
дека така се правело тоа и се смешкаше. Му верував. 
Дозволив да го врзе конецот околу запчето. „Зами-
жи“, ми рече. Мижев. Слушнав едно „цак“. Ги отво-
рив очите. Тато се смееше.

– Оди донеси лепче – ми рече.

– Зошто? – љубопитно прашав и за првпат ја почу-
ствував шуплината во мојата уста. 

Тато го прочита мојот израз на лицето.

–Ајде – рече – кажи ја азбуката, да видиме 
дали ќе шушкаш.

– Абвгдѓежзѕијклљмнњопрстќуф чц чџ ш!

– Браво! – се изнасмеа татко ми – Трчај сега по лепче! 

Отрчав.

– Џвакај го сега.

– Ама, да не ме боли? – прашав.
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– Нема да боли, џвакај полека, внимателно.

Џвакав.

– Чекај! Не голтај! – рече – Плукни го!

– Хм?! – кренав веѓа.

– Да, да.  – насмеан ми одговори.

Плукнав. 

Го пикна мојот заб во лепчето, го стисна убаво и 
ми го подаде.

– Оди сега, фрли го најсилно што можеш, да 
ја префрли куќата, за страчката да дојде по него. 
И речи ѝ: „Страчко, страчко, тебе еве ти коскен, 
мене врати ми златен!“

– Ама тато, јас не сакам златен заб! – негодував. 
– Како пират ќе бидам, не, не, како тетка Душка ќе 
бидам! – цимолев. 

Татко ми се смееше.

– Будалче, само така се вели, нема да ти донесе 
златен заб!

Послушав.

Автобусот запре. Жената што личеше на баба ми 
слезе на постојката. Ја гледав како заминува. Неш-
то ме болеше. Во градите. Болеше. Но како може да 
боли празнина, се запрашав.
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Мојот страв од смртта настана кога големиот сив 
зајак ги уби сите четириесет и две штотуку родени 
зајачиња. Ги уби сите. И белото. Го зедов неговото 
малечко мртво тело во дланката без збор. Со мајка 
ми долго, долго стоевме така и плачевме.

Татко што си ги убива сопствените деца. Колку 
чудна е природата, мислев. Години подоцна, кога го 
учев митот за Хронос, оној што ги јадеше сопствени-
те деца, си го замислував Хронос со ликот на зајакот.
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Шарко, моето прво маченце, беше отепано со 
стап. Му го скршиле ’рбетот. Сивото маче беше отру-
ено. Параскева ја прегази воз. Попај исто така беше 
отруен, а трите малечки маченца ги уби кучката на 
соседите. Смртта ми одзеде премногу. Ми ги одзеде 
најмилите. Ја чувствував како ми дише во вратот и 
цинично се кикоти, заканувајќи се дека ќе ми одземе 
сѐ драго, кога најмалку очекувам.

Секоја ноќ пред спиење се прашував дали утре ќе 
биде тој ден. Денот кога тато ќе се врати умрен од 
работа – како во онаа приказната од Букварот: „Тат-
кото дојде умрен од работа.“

– Бато, како бе така? Како може да дојде таткото 
умрен? Сигурно го донеле другарите во ковчег, како 
оној, оној бе, што беше на печалба, а?

– Будалетинко, не пишува така во расказот! 
Читај убаво!

– Аааа... Таткото дојде умооорен од работааа. Е, 
тоа има смисла! 

Но јас, сепак, се плашев. Што ако утре мама не 
се разбуди? Што ако брат ми биде прегазен од кола 
или погоден од заскитан куршум? А каде, воопшто, 
скитаат куршумите? Зошто не ги чуваат затворени? 
И што ако телефонот утре рано заѕвони и ни јават 
дека уште една тета ми е мртва?

И плачев. Ох, колку плачев. Плачев и се молев 
утре да не биде тој ден. Денот што ме чека. Денот 
за кој шепоти Смртта седната зад мене во автобусот, 
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дишејќи ми во вратот, додека јас треперам под неј-
зиниот смрдлив здив. Посакувам возачот нагло да 
закочи и таа да си ја удри главата! Ха–ха! Помислата 
ме смее и плаши истовремено. Смртта е злобна, си 
мислев, но сепак, многу глупава!

А, ако умрам јас? Се запрашав. Првото на што 
помислив беа моите чорапи. Дали чорапите ми се 
здрави? Срамота е да ме најдат мртва со скинати 
чорапи или уште полошо  – со влакнести нозе. А 
пазувите? Оф, некаде читав дека и после смртта, 
растат влакната и ноктите. За ноктите не е страш-
но, но да ме погребаат со мустаќи? Не, не. Денес не 
беше ден за умирање. И онака мразам некој друг да 
ме капе.

Црвено јајце. Првото црвено јајце бојосано за Ве-
лигден и ливче од цвеќето Здравец, за здравје, ми 
беа придружници на моето прво самостојно капење. 
Мама ми рече: „Со јајцето прво ќе си ги погалиш 
образите, за да си убава, здрава и румена, за да се 
мажиш, па потоа по телото, за да не те боли ниш-
то. Потоа, истото повтори го со цветчето. Остави 
ја вратата отклучена, да не ти се случи нешто.“ Не 
послушав. Вратата ја заклучив и дури и ставив крпа 
на кваката за никој да не ме ѕирка. Се капев сама. 
Лежев во кадата. Ја поднаполнив со вода, но не до-
волно за да ме покрие целата. Се плашев од водата. 
И денес се плашам. Не ја разбирам и не ѝ верувам. 
На училиште ми рекоа дека е најмоќна. Дека карпи 
рони, дека менува релјефи, дека ние сме создадени 
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од вода. Беше тоа премногу за мене. Со таква сила 
не умеев да се справам. Доволно тешка ми беше во-
дата во мене. Дознав, години подоцна, дека зависно 
од опкружувањето и гласовите околу неа, водата ја 
менувала својата молекуларна структура. Тоа многу 
објасни. Зошто останав малечка, зошто ретко пијам 
вода и зошто моите бубрези беа болни. Но најмногу 
од сѐ, зошто носев таков хаос во себе. Мојата вода 
не слушаше класична музика, не слушаше пријатни 
и топли мајчински гласови наутро, не слушаше до-
волно татковски совети навечер, но слушаше Rage 
against the machine со брат ми: 

Fuck you I won’t do what you tell me
Fuck you I won’t do what you tell me
Mother fuckeeerrr!!!

Ви велам, не беше тоа добро за мојата вода, но 
некако тогаш пријатно брануваше.

Најчесто беше смрзната, во таква лошо спакува-
на несиметрична молекуларна состојба. Се топеше 
на руски бајки и филмови со принцови и принцези. 
Еднаш, во едно далечно кралство, си живееше една 
девојка, сиромашна или не, сепак, длабоко несреќ-
на сѐ додека не се појави принцот или ќелешот, но 
секако, моќен шармер, интелектуалец и циник во 
дозволена мера и ќе ја извлечеше младата од неј-
зината мизерија. И потоа: „ди енд“. Е не може баш 
така. А, потоа? Што потоа? Како ѝ било на младата 
со принцот? Дали била среќна со него? И дали биле, 
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еве да речеме, сексуално компатибилни со принцот? 
Читав некаде: машките и женските полови органи 
имаат различни димензии. Абе шрафче и мутерче, 
просто како грав. Е, што ако шрафот на принцот не 
одговара со принцезиното мутерче? Никој за тоа не 
се грижеше, а сите зборуваа дека сексот пред брак е 
недозволен смртен грев! Анализиравме потоа, јас и 
моите другарки: 

ОК, значи, што точно е разликата помеѓу секс и 
водење љубов? И вистина ли е дека со француско бак-
нување можеш да забремениш?

Видете, мудро одговарав. Водењето љубов е како 
да имаш симпатија. Тоа значи дека ти го сакаш мом-
чето, но тоа не знае. Значи, водењето љубов е сѐ само 
не секс. Односно сѐ, освен секс. Некоја таму, втора, 
трета база?! Не им ги сфатив никако базите на Аме-
риканците во филмовите. А, секс, тогаш што е секс? 
– ме прашуваа. Па, секс е кога се прават бебиња, 
само што не правиш бебиња, зашто прво треба да 
вежбаш, како и за сѐ друго, за потоа бебето да биде 
здраво и убаво. Ахааа... Велеа тие и ми веруваа. Јас 
имав постар брат и покрај него научив многу работи. 
Затоа ме слушаа. На пример, ако некогаш се препра-
ваш дека спиеш, треба да дишеш мнооогу бавно, за 
да не те откријат.

Јас многу мислев на сексот. Ѕиркав кога ми ги за-
твораа очите додека на ТВ имаше филмови со љубов-
ни сцени. Па, си мислев, вистина ли е тоа дека кога 
ќе ја изгубиш невиноста, иако е тоа многу скришно 
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место на твоето тело, ти се познава на лицето? Се 
плашев да не дознае мајка ми. Таа ми рече: 

– Aко не се мажиш невина, тогаш семејството на 
момчето ќе те качи на грдо магаре, ќе те седнат нао-
паку и ќе ти го стават опашот на магарето в уста. Во 
рацете ќе ти стават еден искорнат праз и со врева, а 
не со музика ќе те шетаат низ село, за сите да видат 
дека си била лоша девојка. За да го видат тоа други-
те млади девојки и да се чуваат за првата брачна ноќ. 
А свекрва ти мене ќе ми испрати грда погача од црно 
брашно, замесена без квасец и со дупка одоздола, на 
средината!

Си мислев, мора да се тоа ужасно глупави луѓе или 
пак, многу социјално освестени, штом поуката за дру-
гите ја ставаат пред угледот на своето семејство. 

– А, ако е девица? 

– Е тогаш, невестата ја седнуваат на најубавиот 
коњ. Коњот е накитен со цвеќе. Невестата ја шетаат 
со песни и музика, а на мајката и праќаат блага по-
гача, украсена со шарени бонбони, шеќерчиња, мед и 
секако, без дупки.

Не послушав. Првиот месечен циклус по мое-
то губење на невиноста доцнеше цели десет дена. 
Мајка ми се загрижи. Јас бев вон себе. Како ли се 
правеа деца? И што точно беше секс, а што водење 
љубов? И знаевме ли ние прво да вежбаме или 
бевме предодредени од прва да направиме бебе? 
Претурав во главата по моите виртуелни белешки.



39

Татко ми се чинеше малечок како никогаш пора-
но. Седеше свиткан во чекалната држејќи си ја гла-
вата со обете раце и длабоко воздивнуваше. Имав 17. 
Па што, си мислев, Ромео и Јулија имале 15, односно, 
16 години. Па, не чув никој да зборува лошо за нив, 
ни да смета дека биле премлади за љубов. Гинеколо-
гот нѐ повика во својата ординација. 

– Прегледајте ја убаво, вели мајка ми. Првпат до-
аѓа на гинеколог. 

– Во ред – вели докторката – ништо страшно, 
само опушти се. 

Ми мачка студен гел по стомакот. 

– Спушти ги гаќичките. 

Ги спуштив два милиметри. 

– Малку повеќе. – вели. 

– Е добро де, ајде! – велам јас и тогаш сфаќам 
каде всушност ми е матката.

Мајка ми: 

– Ама докторке, убаво да ја прегледате, ѝ доцни.

Докторката сфаќа.

– Да не си спиела со момче? – ме прашува.

Јас погледнувам во мајка ми, а таа вџашена со по-
глед ми кажува дека нема простор за лажење.

– Па... – велам – будна бев.
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Сестрата прснува во смеа, а докторката за малку 
ќе го испуштеше уредот за ехо преглед од раце.

– Бременост нема! – вели таа.

Мајка ми: 

– Нема?!

– Нема.

Јас: 

– Нема? Штета!

Татко ми ја крена главата за првпат дента и пра–
шално погледна кон мајка ми. Таа среќно нишна со 
главата. Тој ѝ возврати еден прекорен поглед, во кој 
се читаше: Ова е твоја вина. Требаше ти да се гри-
жиш за ќерка ти. Сега е предоцна, како ќе ја мажиме?

Мајка ми од тој ден почна да ми зборува колку е 
битно да не го налутам моето момче, да не го навре-
дам никогаш во животот и да бидам секогаш послуш-
на и понизна пред него. И ако еден ден тој се врати 
дома пијан од работа и се сети дека не сум била деви-
ца дента кога ме зел за жена, да го потсетам дека тој 
бил оној што ми ја одзел невиноста, но и да се изви-
нам што тогаш сум допуштила таква грешка.

– Грешка? – ја гледам и ги кревам веѓите.

– Грешка и тоа голема! Да ми се извиниш овде и 
сега. Кажи ми – извини мамо, згрешив!

– Молам?!

– Извини ми се!
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– Тебе?

– Па ти си моја ќерка, јас те родив. Моја крв и 
месо си!

– Епа мамо, тоа е твоја грешка.

– Извини се!

– Не!

– Извини се, кога ти велам!

– Мое тело, моја работа. Не се извинувам!

– Извини се!

Си молчам и си мислам: да, грешка, што не го на-
правив тоа порано. Сега ќе има многу за надоместу-
вање додека ме стаса менопауза!

Секс. Многу, многу секс и по некој испит. Мал-
ку трева, сосем малку вино, но многу, многу секс и 
по некој испит. Во природа, на кино, во соба полна 
цимери што се надеваме спијат. Во парк. На кеј. Во 
автобус. На концерти, на скали, во ходник. На под, 
на кревет, на прозорец, на маса, на стол, на ѕид. На-
утро, претпладне, на пладне, попладне, приквечер, 
ноќе, во мугри... И по некој филм, книга, театар. 
Оргазми? Секакви! Научниците доцнат со испиту-
вањата, си мислам. Стигнале само до пет вида орга-
зми и се прашуваат дали Г – точката е мит. Јас само 
се прашувам дали е Г или некоја друга буква. Или 
некоја цела азбука. 
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Но ова не е еротски роман, додавам во својот 
розов нотес. Девојката што седеше до мене стана и 
слезе од автобусот. Уште неколку станици. Се сетив 
на моето прво возење во автобус:

Во големата соба се возевме со мама и бато. Сите 
молчеа. Зјапаа негде пред себе или низ другите. Еден 
чичко ме гледаше мене.

– Мамо, мамо...

– Шш, псст! Не зборувај гласно во автобус! – ми 
рече таа.

Молчев.

Чичкото ме гледаше. Се насмевна. Се насмеав и 
јас. Ми намигна. Сфатив дека следува магионичар-
ски трик.

Станица. Врвулица од гласни деца претрча пред 
нас. Застанаа сосем на крајот од автобусот.

Чичкото ме заборави.

Девојчето имаше розова панделка...

Се растажив. 

Брат ми ме удри со оптегнат ластик.

– Ауу! – вреснав.

Мајка ми му го грабна ластикот и го погледна 
лошо. Повторно сите молчеа. Чичкото пак ми се 
насмеа. Посегна со раката во џебот.

– Мамо, мамо, оној чичко има гуштерче!



43

– Молчи, ти реков, не се зборува гласно во 
автобус!

Молчев.

Чичкото се смееше.

Гуштерчето порасна. Совршено добро гледав 
како му мрда во панталоните.

Се чудев...  Каква ли волшебна храна стави чичко-
то во џебот?!

Станица.

Мајка ми нѐ грабна за раце и слеговме.

Чад, прашина и чудење во моите очи...

Каква волшебна храна беше тоа?

А на бандерата, гавраните зборуваа шпански:

– Fuera! Fuera! Fuera!

Слободно?

Ја кренав главата. Ќелав маж во своите доцни 
триесетти, облечен во црно, со Dr. Marten’s на нозе-
те, но врз сето тоа − жолт мантил за дожд. А, да, и 
слушалки од мобилниот во ушите.

Кимнав.

Седна до мене.
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Мислев на тиквички. На пржени тиквички и на 
реакцијата на мајка ми кога за првпат дозна дека 
постојат мали, зелени долгнавести тиквички, што се 
јадат солени и пржени во масло. Беше воодушевена. 
Како риби, велеше, може да се пржат како риби! Ќе ги 
посолиш, ќе ги извалкаш во брашно и пржиш. Лесно 
како грав, просто како боза! Веднаш посади такви во 
дворот, да лазат крај лозниците. До тој ден знаевме 
само за слатки тикви, печени само така, со шеќер 
или во тава со ориз и млеко, какви што често готве-
ше баба ми. И ете, тиквичките биле зеленчук, зашто 
се јаделе солени, а тиквата била овошје, зашто се ја-
дела блага. Дефинција! Но за жал, неодамна прочи-
тав дека категоријата зеленчук е измислена. Постои 
само за целите на готвењето и гурманите, но не и во 
реалната ботаника. Постои само овошје. Плодови, 
односно овошје. Смешно е, си мислам. Ќе ставам 
краставици, пиперки и домати во садот за овошје и 
ќе ги нудам со тоа гостите. Повелете, земете овошје! 

Од некаде слушам хеви–метал музика. Не знам 
како и зошто, но ми се појави сцена од Портретот 
на уметникот во младоста додека тој си оди по кал-
ливите улици и си размислува за религијата. Се сетив 
дека додека ја читав таа книга, речиси по секоја про-
читана реченица и јас се замислував, па се навраќав 
сѐ така по некоја минута. Толку од моите курсеви за 
брзо читање, си мислев. Не се тие за сонувачи како 
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мене, или пак, боледувам од умерен степен на шизо-
френија. Ви реков, гавраните зборуваа шпански.

Метал музика. Хм, возач од ЈСП слуша хеви–ме-
тал?! Ја кренав главата. Мажот до мене ја рокнал му-
зиката од слушалките до даска, се фатил со едната 
рака за седиштето пред себе и ја тресе ли тресе ќе-
лавата глава како што тоа го прават хеви–металците, 
оние де, со коса, со долга коса! Тетката што седеше 
пред него беше седната во позиција – на готовс! Не 
диши, не мрда и се прашува дали воопшто да му про-
говори нешто на лудиов или мирно да си седи и со 
ништо да не го предизвикува. До неа уште една тетка. 
Во автобусот многу старци. Петок е, пензионерите се 
возат бесплатно. Па јасно! Си помислив. Облечена 
сум во црно. Со високи потпетици, со очила во фор-
ма на мачешки очи и пишувам во автобус. Па јас сум 
андерграунд, хипстер или како и да се нарекуваат, а 
очигледно и тој. Момчето се мачи да ме импресиони-
ра! Свртев лист нагло, така што наеднаш запрев со 
раката, за да блесне отсјајот од мојата бурма. В миг 
запре. Стана. Замина подалеку од мене, на место од 
каде што сепак ќе може да ме набљудува. Хм, па и не 
е така лош, го почитува фактот дека сум мажена. Но 
мора ли сите манијаци да носат мантили? Помислив.
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Боже, благослови ги сите манијаци. 
Без нив не ќе напишев ни збор.
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Во мојот нов комплет книги за трето одделение 
имаше книга „Растеме и се развиваме“. Потенка, но 
во поголем формат од другите. Штом стигнаа книги-
те, веднаш ги распакував уште во ходникот. Немав 
трпение да стигнам до собата. Нормално, книгата 
прва ми остави впечаток, но не само мене. Брат ми 
ја погледна мајка ми преплашено и во паника. Ми ја 
грабна книгата од раце и отрча да ја остави високо 
на плакарот во спалната, велејќи: „Оваа книга не е 
за тебе!“ Мајка ми одобри. Ех, си реков. Не била за 
мене. Па беше во мојот комплет книги.

Еден ден, бев сама дома. Ја најдов книгата. Сед-
нав во ќоше зад креветот во спалната соба и многу 
бавно ја отворив. Страниците ги држев едвај фаќајќи 
ги за работ, за да не оставам отпечатоци. Го гледав 
Шерлок Холмс, многу лесно е да те откријат ако не 
внимаваш. Лекција еден: Пубертет. Илустрација: 
дете со точки по лицето се гледа во огледало. След-
на илустрација: момче и девојче во долна облека, со 
влакна по телото. Лекција 2. Не се сеќавам на насло-
вот. Илустрација: непознати маж и жена му нудат 
сладолед на едно мало девојченце. Следна илустра-
ција: човек го шири мантилот кон група преплашени 
девојчиња. Нешто тропна. Брзо ја затворив книгата 
и ја вратив назад оставајќи ја совршено на место, во-
дејќи се по трагите од правта врз плакарот. Срцето 
ми биеше силно, како никогаш дотогаш. Што содр-
жеше оваа тајна книга? Што ли значи тој нов збор 
пубертет? Остана мистерија.
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Следниот пат кога останав сама дома, научив 
други нови зборови: срамни влакна, мозолчиња и 
манијак. Прочитав и дека не треба да зборувам со 
непознати на улица, а особено не со возрасни и осо-
бено не, ако ме нудат со слатки и чоколатца. Кренав 
веѓа. Мама ми велеше: Кога ќе одиш по улица и ќе те 
пресретне постар човек, треба да го поздравиш со 
добро утро или добар ден. Никако да не си поминеш 
така без збор. Постарите мора да се почитуваат. 
Ова беше контрадикторно. Сепак, јас сум човек од 
книга, следам пишани правила.

Пред некоја година седев исто како и сега во 
автобус. Влезе човек на возраст на татко ми. Во ра-
ботничка облека, скапан од умор. Градежен работ-
ник. Како што реков, ист како татко ми. Си реков, 
ОК ако ова беше татко ми, ќе сакав некој да му го 
отстапи местото, за да седне, да се одмори. Ста-
нав. Чичкото седна. Го погледнав, за ако случајно 
посака да ми се заблагодари, да му возвратам со 
насмевка. Ме погледна, но не за благодарам, туку 
за она што во Охрид го викаат „да ти го подарам“. 
Се згрозив. Заминав назад во автобусот, бесна, 
гневна и одлучна: отсега ќе им отстапувам место 
само на старици и само ако не ме нудат со слатки и 
сладоледи, и секако, ако изгледаат како фини баби 
што ќе ме поштедат од нивната животна приказна. 
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Нешто брмчи. Велосипед со мотор врви по улици-
те на Скопје. Се изгуби во маглата. Деталите се важни, 
сѐ е во деталите... Но светот се чини погрд откако но-
сам очила со диоптер. Sharpen Filter, Smart Sharpen?! 
– НИКАКО! Само Blur или снег. Снег му е мајката! Кога 
би можело да паѓа снег врз секоја гнасотија, врз секое 
ѓубре на планетава... Замислете си само: чисти улици 
и булевари, чисти автомобили, чисти дворови, чисти 
реки и езера... Чисто – чистичко сѐ!

А по чистите бели улици – само снешковци.   На-
секаде: големи, мали, високи, ниски, дебели, слаби, 
машки и женски... Шест милијарди снешковци на 
цела планета!

Снешковци и деца. Децата ќе се среќни. Децата 
тогаш ќе се најсреќни. Само бели, бели, чисти, пре-
чисти Марии, Гоцевци, Дарковци, Петковци и Трај-
ковци ама и Џоновци и О–Коноровци... Абе замисле-
те, цела планета ќе е бела! Ех...

Остар непријатен мирис ме враќа во реалноста. 
Смрди на човек. Смрди на пот. На изгнасена човеч-
ка кожа уморна од зјапање по кратки здолништа на 
интернет.

Срце је моје виолина, штo je дираш кад незнаш 
да свираш?! – Фејсбук статус на извесна Марија Н. 
Совршена блондинка, со совршен стил: црвена 
чантичка и црвени ракавици. Со коса навиткана 
на прстите од воајерот, длабоко нурнати во евти-
ната тастатура, од која вриштат простаклаци.
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Немој да квариш најлепше звуке, место песме – за-
чуќеш јауке! 

Внимавај! Ако претераш, драг мој смрдлив гос-
подине без аватар на твојот голем и крив Фејсбук 
профил, ако претераш – пречистата Марија ќе те от-
страни од својата бројна friend листа. Ќе те избрише 
и нема да ги ислуша твоите молитви да те прими на-
зад. Со само еден клик и ти си blocked user, па ти си 
бре момче loser!

И почнува: нешто во тебе се крши. Нешто вришти 
и пишти како dial up конекција. Време е да посетиш 
сервис за компјутери – чистилиштето на сите твои 
гревови, на сите твои болно закачени вируси од 
сурфање по едукативни web страници.

– Да, да, те разбирам... Да, ни мене не ми е јасно... 
Чуден е интернетот... Да, ти само впиша school girls 
– сосема related со едукација и оп – пекол! Те јадат 
црви, па и Тројанци?!

Повелете во нашето чистилиште! Почитувани 
жртви на техниката. Ние имаме сѐ што Ви треба: 
Yellow PC, Red PC, Black PC… all kind of PC! Навалете 
народе! Ги инсталираме сите неопходни програми за 
Ваш здрав социјален живот и не заборавајте − гратис 
заштита од СИДА!

Издишете длабоко и заминете си среќни и про–
чистени дома.
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Твојата Марија сега ја бојосала косата и се наре-
кува Магдалена. Малку се исончала, ставила леќи во 
боја и качила некое килце, но ти знаеш, таа е твојата 
Марија. Tвојата мајка ти секогаш ја препознаваш во 
сите женски облици што таа ќе ги земе.

Станица. Сив ден во сивото село, производ на 
црно и бело. Овде само гавраните се црни, а дури и 
овдешните гаврани зборуваат шпански:

– Fuera!!!  Fuera!!! Fuera!!!

Ги послушав, погледнав надвор. И овде е убаво 
кога има снег. Децата се среќни, не одат на учи-
лиште. Сегде е убаво со снег. И возот е убав в снег. И 
повторно: важно е децата да се среќни!

Црни гаврани, бел снег и шарени, шарени деца. 
Тоа е нашата планета. Денеска, таа официјално се 
преименува, под притисок на една друга соседна 
планета, на која замислете си исто така имале земја, 
во БЗССП – Бивша Земјена Сега Снежна Планета. 
Ма, што е важно?! Децата се среќни. На училиште 
организираат тура до соседната планета. Сигурно 
ќе биде супер оттаму да се види најголемата снежна 
топка на универзумот!

Лето.

Ги извадив очилата. Претпочитам Blur. Сепак, га-
враните се не помалку црни, а и децата се не помал-
ку шарени. А, другото? Другото само смрди.
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Автобусот нагло запре. Замириса на изгорени 
гуми и пластика. 

– Расипано е мајсторее! – викаа некои дечишта од 
задните седишта.

Возачот со трескање го напушти своето место и 
дојде кон средината на автобусот. Отвори капак на 
подот. Почна да го поправа автобусот. 

Имав уште неколку станици до мојата, но нека-
ко ми тргна пишувањето. Решив да го искористам 
времето.

– Мајсторе, да турнеме? – се смееја децата од зад-
ните седишта, кои во меѓувреме неуморно репуваа.

Тој под мустаќ ја спомнуваше нивната мајка. Бо-
жем од иста мајка се, си мислев. Биди поконкретен 
ако си маж или муабетите за харемот се само фил-
мови, како исказите „леле, леле, што би ѝ правел на 
оваа!“, божем нешто повеќе би направил од кој било 
друг. Е, што би направил де? Типичен одговор: Ауу... 
Чуда! И нишкање со главата. Е после, ја отепал жена 
си зашто ја начекал по третпат со друг маж во креве-
тот, секагаш различен. Е зошто де, ако си ѝ правел 
сѐ што си ветувал, не ќе те снашла маката, но ете, 
мораат и тие да работат на маркетинг. Ние кутрите, 
мора да се шминкаме.

Но да ви зборувам за едни други нешта. За мажи-
те на мојот живот. За едно прекрасно суштество, со 
кое сум години наназад по еден клучен телефонски 
разговор и за едни двајца, што тој ми ги покажа на 
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фотографија по неколкудневна екскурзија низ Ма-
кедонија. Седнати негде крај некој ѕид во Хераклеја. 
Намуртени од пладневното сонце што им оди в очи. 
Едниот со црна кадрава коса. Другиот, со коса до 
вратот.  Кон врвовите бојосана портокалова, а кон 
коренот – кафеава. За вториов ми рече: Овој многу 
мрази женски, мисли дека се многу глупави и ич не ги 
почитува. Другиов е добар. Предизвик, си помислив.

Како го запознав првиот.

Еден убав сончев ден дојдоа во Скопје. Оној мојот, 
неговиот најдобар другар и две девојки, сестри. Не-
кој некому му се допаѓаше, не се сеќавам на шемата, 
но немаше хемија. Фини деца. Јадевме сладолед. Се 
шетавме на кеј. Добив фрула од Перу за подарок. Се 
фотографиравме...

Јас и К. вистински се спријателивме есента, не-
колку години подоцна, кога јас запишав прва годи-
на студии, а тие втора. Годината кога тројцата, а јас 
заедно со нив, живевме на последниот кат од една 
седумнаесеткатница во Капиштец.

 Б. беше во мојата група. По приемниот следува–
ше првата средба, од која многу се плашев. Имаше 
хемија. Станавме пријатели од прв ден. Беше совр-
шено циничен за мој вкус. 

Времето кога живеевме заедно беше клучно, а сега 
веќе, култно време за нас, добро де, барем за мене. К. 
ми помагаше кога чистев. Мајка му почина таа годи-
на. Мојата стана бесполова. Мајка му на Ј. го исчисти 
лакот од паркетот со маичка потопена во Domestos. 



Мајка му на Б. праќаше кокосови колачиња и слатко 
од капини. А да, и чашки за турски чај, како и пари за 
трева. Секако, без да знае за последното...

Комуна Капиштец 2001
  
 на Ј, К и Б

хартиени авиони
летаат
го преплавуваат воздухот

нечии гулаби
летаат низ нив
со крилја 
од автомобилско масло
исцрнети

чаши турски чај
се тркалаат по подот
искршени

низ чадот 
на ТВ гледаме
како сами од себе
се менуваат 
44 канали
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во глава ми ечи
How I wish, how I wish you were here
додека те бакнувам
меѓу секој залак
слатко од капини

зелениот вокмен лежи на подот
до појачалото
за електрична гитара
а во етер звук
од спарени 
Махјонг фигури 

на креветот:
ние
и лепенка со точка
предупредување!

во фрижидерот:
пари
мајонез
и кокосови колачиња

на подот:
ѓубре
трошки
и среќни бубашваби

Мамо, прати ми кеш,
на дрога го потрошив...
Мамо, мамо спаси ме!
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Мама! Ууу...
не чисти го паркетот мамо,
не бели го 
со мојата нова маица... 
ууу... ууу...

каде ја фрлија кажи ми мамо
утробата од која се родив
заедно со туморот во неа
заедно со моите крајници
и крајниците на бато, мамо

најдов ново семејство, мамо
разделбата по втор пат
идентично болеше

мој космос се сега тие, мамо 
а јас мала ѕвезда
што само крај нив свети
само за нив трепери.
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Читав некои статии за тоа дека е добро да се пи-
шува по неколку страници, секој ден, веднаш по бу-
дењето. Јас, пак, еве повторно пишувам во стар авто-
бус на ЈСП. Се сетив на главата во која Тајлер прави 
сапун во Фајт клаб и помислив на тоа колку добар 
сапун правеше и мајка ми од сало. Па сите од селото 
ја викаа за помош, кога и тие правеа. А, кога дома ќе 
ни дојдеа гости, мама ги испраќаше со по две калап-
чиња свеж свински сапун за поздрав.

Со истата сода што служеше за правење сапун, 
неколкупати се закани дека ќе се самоубие. Еднаш, 
наводно имала спремна чаша да ја испие, но ја спре-
чил татко ми. Ја имам сликата пред очи како да сум 
ја видела самата. Но мојата имагинација е таква. 
Има нешта од минатото, за кои не сум сосема сигур-
на дали навистина се случиле. Или пак, дали биле 
баш така, како што јас ги паметам. Приказната за 
дебелите жени кај вујна ми шивачката – лага! Чис-
та измислица. Производ на мојата смисла за хумор 
во најраните зачетоци. Џиновскиот мачор на истата 
жена – производ на перцепција. Јас имав само некол-
ку месеци, бев бебе што лази. Мачорот ме пресрет-
на и беше огромен, со глава поголема од мојата. За 
малку ќе се судревме на подот под масата. Не беше 
заинтересиран за мене. А јас останав долго во шок 
по тој контакт.

Не знам за што да продолжам да пишувам. За 
моето детство и причините зошто ли сега ми нави-
раат такви спомени. Или пак, за сонот што го сонив 
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утрово, во кој возев тркачки автомобили по некоја 
планинска патека и во одреден момент се најдов над 
сите и можев со рака да ги задржам, па на еден стра-
шен свиок, својот автомобил да го ставам пред дру-
гите. Но не прв, туку да се бори за прво од позиција 
на трето место. Божем така е пофер или пак, бидејќи 
ако беше инаку, немаше да уживам во победата. Да 
пишувам за тоа или за моето чудење утринава, зошто 
не се разбудив на друго место, во една соба, во која 
се будев една недела од животот и веројатно нико-
гаш повеќе. Да пишувам ли за таа соба, која со задо-
волство би ја исцртала со раста графити и канабис, 
мешајќи вистинска високо квалитетна трева во боја-
та. Ќе дојде полиција со кучиња. Кучињата ќе збеснат 
чувствувајќи го мирисот. Ќе нема ништо внатре. Цај-
каните ќе мислат дека се работи за оптичка измама.

 No coca, no coca, no coca inna mi brain 
 no coca and no heroin can go inna mi vein 
 ‘cos I love marijuana...

   (Alborosie – No cocaine)

Да пишувам ли за тоа колку безбедно се чувству-
вав тие неколку дена, додека спиев меѓу двајца од 
моите тројца мажи. Колку среќна се чувствував кога 
се будев наутро крај нив. Колку беа убави, секој со 
лаптоп пред себе. Зборуваат за солените инчуни во 
конзерва што ги јадеа за појадок, за светското во фуд-
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бал, за локална политика и за реге музика. Се натегаа 
од кога реге е ОК музика за слушање и нели тој што 
сега ја слуша тврдеше дека таа музика е тешко срање 
некогаш. Или можеби фактот што ни пет минути од 
тие неколку дена не бев сосема трезна, беше причина 
за мојата наводна екстатична среќа. Веројатно. Ќе му 
раскажувам на третиот, некој ден додека се возам во 
автобус полн со луѓе што немаат поим дека во момен-
тот моите зеници се сѐ уште широки од неколкуднев-
ниот одмор некаде на високо. Подобро не. Подобро да 
запрам тука пред да продолжам.

Свеж воздух ме врати назад во автобусот. Поправен 
е. Тргна со отворени врати.

– Вратата! 

– Задна!

– Мајсторе, врата! 

Ја затвори со силен тресок, карактеристичен за 
старите дупли.
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Мојот лев чорап. Тоа бев јас. Излитен лев чорап 
на нозете на деснак. Со дупче над палецот. Скриен 
во износени чевли, по кои, велат, се познавал чове-
кот. Се познава по чорапот, си мислам. Чевлите се 
она што дозволуваме да го видат. Чорапот е нашата 
душа. Она што го носиме во себе. 
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Имаме ли денес час по физичко? – беше првата 
мисла со која се будев секој работен ден додека одев 
на училиште. А некогаш и години подоцна ми се слу-
чуваше истото. Истата мисла.

Чорапи.

Тоа ме мачеше.

Чорапи.

Ми ѕвонеше во умот...

Чорапи и компири!

Огромни компири. За печење на жар!

Ужас!

Ако ги крпев, по кој знае кој пат, ќе станат према-
ли за стапалата, а и работ ме повредуваше, ми праве-
ше ранички. Компири, не прсти. Немам друг излез. 
Имам план. 

Имав развиено цела стратегија. Ќе одам прва во 
соблекувалната пред да дојдат сите. Брзо ќе ги ис-
тегнам чорапите нанапред, ќе ги свиткам надолу, 
силно ќе ги стиснам со прстите од стапалата и сека-
вично брзо ќе ги вовлечам во патиките. Reedok! Но 
ако не успеам?! Ако не сум доволно брза? Ако некој 
стасал таму пред мене?

Можеби, сепак, подобро ќе е да бидам последна. 
Влегуваме сите во соблекувалната. Опуштени. Низ 
смеа. Заедничка е – за машки и женски. Си дофр-
ламе глупави тинејџерски шеги. Јас сум, како и се-
когаш, најгласна. Сите се смеат. Професорката нѐ 
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вика. Сите брзаат, но јас, бидејќи многу зборував, 
останувам последна, па дури тогаш почнувам да 
се преслекувам. Две од девојчињата имаат циклус. 
Нема да вежбаат. Лажат! Но зарем некој ќе им ја про-
верува влошката?! ОК. Ќе се пикнам во ќоше. Ќе ја 
слечам маицата и божем се срамам да не ми ги ви-
дат градите, ќе се свртам кон ѕидот. Тогаш нешто ќе 
ми падне и јас ќе се наведнам. А, кога сум веќе тука, 
зошто да не ги облечам патиките?! Но додека го пра-
вам сето ова, нешто ќе зборувам, за да не се посом-
неваат, ќе зборувам нешто здодевно, за да сакаат да 
го одвратат погледот од мене. ОК. Имам план. Сега 
малку вежбање. Прво анализа: компирот е на лево-
то стапало. Зезната позиција – над палецот. Се гледа 
од сателит! Единствена шанса да го промашат е да 
бидам брза како Флеш Гордон. Бавно да ги одврзам 
врвките, да раширам доволно, за лесно да се воврам 
во патиката...

И така секој ден. 
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Mојот мозок е килав наутро... Се будам и гледам 
ги истурил своите црева насекаде. Ми треба многу 
време да се подготвам за излегување, зашто соби-
рањето црева е тешка и макотрпна работа. Трае дол-
го, долго, долго... И завршува со наместена насмевка.
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Си мислам, како би ја гушнала Марла во Клубот 
зависници од фикција. Здраво, ќе речам. Јас сум таа и 
таа, зависник од фикција. Штом заврши приказната, 
станувам особено тажна. Знаете, мојата приказна ни 
оддалеку не е забавна како туѓите. За, веднаш потоа, 
да додадам: Сакате тажни приказни? Прочитајте ја 
мојата. Па Марла ќе ме гушне и заедно ќе плачеме.

Но мојата Марла не пуши, не е слаба и изгубена. 
Во клубот сум само јас. Нема други зависници. Јас 
и мојата Марла. Висока, русокоса, совршена. Кога 
плачам пред мојата Марла не ми е полесно. Напро-
тив. Да се плаче пред Марла е најлошо. Па Марла 
потоа ме убедува дека, сепак, не е совршена. Дека 
нејзиното прекрасно тело боледува често, па мора 
да посетува места со висока концентрација на кис-
лород. Мојата Марла со мене се состанува во кујна. 
Има цвеќе во саксија, какво што имаше мајка ми. На 
состаноците со Марла или зјапам во нејзините циц-
ки или во цвеќето. За што и да зборуваме, сѐ се врти 
околу мајка ми.

Знаеш Марла, таа ми велеше дека сум грда. Дека 
никогаш никој не ќе ме сака ако ја зборувам вистина-
та. Вистината е пипер в очи, велеа. Таа, всушност, и 
не ме родила. Знаеш, Марла, мојата мајка повторно 
родила машко дете, но имајќи го веќе брат ми, одго-
ворила на молбата од една циганка и направиле раз-
мена. За таа, кутрата, по осум родени ќерки, да може 
да се врати дома кај сопругот со син, како деветти.

Немаш сила ни јамболлија да испереш! Кој би те 
зел тебе за жена? А? Треба да можеш да переш јамбол-
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лии, да ораш нива со плуг и два вола, да ткаеш черги 
на разбој и да сучиш зелник со шест кори!

Не можев, Марла. Не можев тоа јас. Јас не бев како 
неа. Јас бев црна и ситна како мајка ми, циганката. 
Секој ден стоев пред големото огледало во ходни-
кот и се прашував: личам на мајка ми или татко ми? 
Оние вистинските. И кој ли ќе е денот кога ќе сум 
доволно силна, за да станам Пепелашка во куќава? 
Се молев да не пораснам никогаш. Таа желба, Марла, 
ми беше ислушана. Не, не верувам во Господ, Марла. 
И ја гледам во нејзините црни очиња очекувајќи пре-
кор. Надевајќи се на одбивање да се гледа со мене во 
таа кујна со детски цртежи закачени со магнети врз 
фрижидерот и чешма што капе кога водата во бојле-
рот е врела. Марла правеше чај од ѓумбир и имаше 
чоколатца на масичката. Но Марла и јас седевме на 
страшно неудобни дрвени столови. Нели треба да е 
кауч? Зошто не е кауч? Секогаш се прашував. И секо-
гаш по нешто не дорекував, мислејќи си – да бев на 
кауч, сигурно ќе го кажев и следново.

Што да ти кажам, Марла? Да зборувам за мајка 
ми? ОК.

Испотеното суштество, кое е иницијатор на 
бунтот и револтот што се јавуваат во моите мисли 
е мојата мајка. Мајка ми не е жена. Никогаш и не 
била. Првиот збор од овој мој исказ – испотеното, е 
и првиот епитет за неа. Можеби тоа е и единствени-
от збор што го објаснува нејзиното битие.
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Значи, мириса на пот. А, таа – потта, не е дел 
од претставата, од замислата што ни се јавува 
пред очи кога ќе речеме „жена“. Оттука – мајка 
ми не е жена. Иако носи здолниште.

Кога Западот би имал помало или воопшто би 
немал влијание на Балканот, можеби сѐ ќе беше 
поинаку. Тогаш мојата мајка ќе беше жена, ќе 
беше сѐ што е една балканска жена – испотено, 
безживотно, понизно суштество.

Таа, мајка ми, ги сакаше сите. Ме сакаше и мене, 
но не знаеше да го покаже тоа онака, како што тоа 
се прикажуваше на холивудските филмови. Нејзи-
ната љубов ја почувствував (или подобро: ја осознав) 
подоцна, кога сфатив дека нејзините прекорувања, 
всушност, се дел од моето воспитување, моето че-
личење, за некогаш и јас да бидам мајка, веројатно 
слична на мојата.

Мајка, хм, мајка... Кога бев малечка си поигрував 
со тој збор. Ја игравме играта Камај: ка – мај – ка – мај 
– ка – мај – ка – мај – ка...

Мајката е суштество. Испотено битие. Таа не е 
жена иако за неа употребувам заменки од женски 
род, или пак, таа е совршен и идеален пример за жена 
(балканска жена), која треба да ја сакаш, затоа што те 
родила или да ја мразиш, поради истата причина.

Знаеш, вели Марла, и јас си имам проблеми со 
„речениците“ од мајка ми: На мајка сѐ се кажува! 
– вели таа. И денес, ако нешто не ѝ кажам, се чувс-
твувам недоречено. Празно.



Ме теши мене мојата Марла. Се мачи да биде по-
малку совршена, повеќе човек како нас, смртниците.

Мајка ми, пак, вели: Чувствувам дека сум била 
лоша мајка. Велам: А, што е тоа добра мајка? Еве, 
покажи ми некоја. Па, не знам, не познавам некоја, 
одговара. Ех, мајко моја, мене Дизни, тебе телевиз-
иските сапуници ти го испраа мозокот.

Марла ме потсетува дека времето заврши, дис–
циплината е битна и убаво е што конечно вратите ми 
се отворени. Оние виртуелните: вратите од страво-
вите и дилемите. Е, фино Марла. Уште да успеам да 
ги затворам и да решам каде да заминам откако ќе 
излезам од твојава кујна. Во мајчината или длабоко 
во татковината.

За татковината!
Татковината, тоа си ти!

Ти имаш право на глас!

Ах, драга моја Марла, до следната сесија, кога ве-
тувам ќе ти зборувам само за секс, ќе одам надвор и 
ќе смрдам на пот, исто како мајка ми...
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Едно бебешко коритце
стоеше крај патот
пред бандерата
сино како небото
како бојата од спрејот
употребен за политички графит
испишан врз ѕидот зад него.

Ми се плеткаа стихови низ мислите. Стихови, 
пиво и зелен чај од едно патување. Патување што си 
го повторувам во мислите. Како современите опции 
за ТВ канали. Снимам, премотувам, дури и влијаам 
врз приказната. Нешто како онаа волшебна кутија 
од Фаренхајт 451. Хартијата гори. Ги запалив сите 
ненапишани песни за него. Знам дека ќе беа очајно 
лоши и лигави.

Со градите ја бодам
оваа темно сина маичка
што ја носам
во шест часот наутро
будејќи те
и гушкајќи те
за збогум.
Се прашувам:
те бодам ли
со нив
и во срцето?
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Второ патување. Црни дупки. Што навистина се 
случи, а што не? А што всушност посакувавме? Моја-
та страна на приказната. Па твојата. Па твојата се 
менува зависно од расположението.

Кој ќе ги праша
галебите над Тибар
дали летале
кон Дунав
кон тебе
дали те виделе
сам со луле
крај реката седнат
чекајќи ме...

Марла, сонувам! 

Марла не зборува за соништата. Марла следи 
некои нови современи методи. Не се занимава со 
ониричното, ниту со психоанализи, како оние што ја 
средиле Мерилин Монро.
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И Мерилин била износен чорап, си мислам. Била 
нечиј омилен чорап. Искинат и излитен, со лабав 
ластик и мирис на пот и пудра во прав. Но, носе-
ла бели чевли, all shiny and new to please the other 
people’s view.
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Нема темна страна на Месечината, Марла. 
Всушност, целата е темна.
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Сесија 1:

Пациентот доаѓа облечен во црна облека. Таа е 
чиста, уредна и соработува. Расположението ѝ е 
соодветно. Изгледа здраво иако тврди дека не се чув-
ствува добро и енергично. Се жали на болки во грбот. 
Вели дека се чувствува како Атлас. Пациентката 
вели дека се чувствува тажна. Се жали на несоница 
поради неможноста да обезбеди доволно материјал-
ни средства за семејството. Нејзината појава е 
кревка, но штом поразговарате со неа, сфаќате дека 
пред вас стои зрела и силна личност, што знае точ-
но што сака, но умее и да слуша.

ОК, ОК. Здодевно, Марла. Не прави ја твојата 
статија за човек како мене, аман. Еве на ТВ велат 
уште еден психопат застрелал дваесетина деца во 
училиште во Америка. Веднаш по вестите има уште 
едно од оние реални шоуа, на кои се пријавуваат се-
какви пациенти. По нив следува ексклузивна емиси-
ја, во која еден трансвестит ги открива причините за 
своето постоење, просветлувајќи многу млади луѓе 
и давајќи им пример како денес лесно се заработува 
од туѓите сексуални фрустрации. 

Марла, го сакаш ли ти Фројд? А? Да зборуваме за 
секс, Марла. Не за мајка ми. Доста е Марла, таа вра-
та мора да ја затворам. Таму висат јажиња и глави 
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обесени па откорнати како плод од јаболкница. Таму 
мириса на свински сапун и шампон од бреза, Марла. 
На пот и облоги од ракија. Мириса на болест, Марла. 
На засирена крв врз чаршави и комбиња за брза по-
мош. На апчиња за заспивање, сол и вода, па потоа 
и шербет. На низок крвен притисок и плетени чора-
пи. На ориз во тава и пилешко. На еклери. На дебел 
зелник мириса во таа соба, Марла. Затвори ја врата-
та. Те молам затвори ја! Нека седи таму, со своите 
цвеќиња со чудни имиња. Слоново уше. Индијанско 
перо. Курвиче...

Hush now baby, baby, dont you cry.
Mother’s gonna make all your nightmares come true.
Mother’s gonna put all her fears into you.
Mother’s gonna keep you right here under her wing.
She wont let you fly, but she might let you sing.

  (Pink Floyd – The Wall: Mother)

Затвори ја ебаната врата, Марла!

Ајде, ќе зборуваме за нешто друго. За секс може-
би? Еве ќе ти раскажам што ми се случува на рабо-
та. Може ли за тоа Марла, може ли тоа за наредната 
сесија?

Марла ме гушка и ме испраќа до лифтот. Ги бри-
шам очите од растечената маскара.



76

Сесија 2:

Знаеш, дома сите се деца. Јас сум единствениот 
возрасен дома, Марла.

Кое дома? – ме прашува. Онаа старата. Кај моите, 
велам. Онаму каде што никогаш не се чувствував 
како дома. Знаеш, велам, тоа дека девојчињата се 
туѓа стреа убаво ми го напикаа. Јас немам дом, Мар-
ла. Дома е само момент, само миг за мене. Краток. 
Кога ќе погледнам во нечии очи и тие ме гледаат 
за возврат. Кога пијам зелен чај, како оној донесен 
од патувањето. Како вртење во круг. Или возење во 
стара дупла од ЈСП. Дома е кога врне дожд и преде 
мачка во исто време. Или додека возам велосипед. 
Кога зјапам во пламенче. Јас немам дом. Постојано 
место на живеење. Тоа се моменти на кои се на-
враќам или ги измислувам. Дома не е константа за 
мене, Марла. Не како што е тоа за вас, другите.



Сесија 3:

Марла, сонував. Ќе зборуваме ли за секс? Не знам, 
кажи ми ти. На што мислеше кога доаѓаше наваму? 
На самоубиство. Чие? Па, мое или на мајка ми. Јас го 
сакам животот, навистина многу го сакам, само не 
умеам да живеам, Марла. Научи ме! Правам сѐ, но не 
живеам. Не умеам, Марла. 

(Марла, вратата не е затворена. Има ли некој во 
станот? Ме слуша ли некој од другата соба? Се зезате 
ли вие овде со мене?! Треба ли јас да забавувам не-
кого овде, а?) 

The lunatic is in the hall.
The lunatics are in my hall.
The paper holds their folded faces to the floor
and every day the paper boy brings more.
And if the dam breaks open many years too 
soon and if there is no room upon the hill
and if your head explodes with dark forbodings too
I’ll see you on the dark side of the moon.
The lunatic is in my head.
The lunatic is in my head.
You raise the blade, you make the change
you re–arrange me ‘till I’m sane.
You lock the door
and throw away the key
there’s someone in my head, but it’s not me…

(Pink Floyd – The Dark Side of the Moon: Brain Damage)
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Не велам ништо. Само се стишувам. Чекам да по-
мине времето. Зборувам за работа. Зборувам како 
сега подобро се чувствувам. Нема да плачам овој 
пат, помислувам. Времето помина. Збогум, Марла. 
Не ја прегрнувам. Се чувствувам предадена. Премно-
гу врати се отворени таму. Таа ги отвора или јас, не 
знам, но морам, штом одам, самата да ги затворам.

All that you touch
all that you see 
all that you taste
all you feel.
All that you love
all that you hate
all you distrust
all you save. 
All that you give
all that you deal
all that you buy,
beg, borrow or steal.
All you create
all you destroy
all that you do 
all that you say.
All that you eat
and everyone you meet
all that you slight
and everyone you fight.
All that is now
all that is gone
all that’s to come
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and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon...
 
(Pink Floyd – The Dark Side of the Moon: Eclipse)

Решив да одморам малку од Марла. Тоа нејзино 
совршенство и сѐ што се готви во нејзината кујна се 
чини ме прават послаба од обично.

Благодарам, добрo сум, Марла. Се чувам! – одгово-
рив на пораката.

Ја обесив својата немоќ зад вратата и зачекорив 
храбро по плочникот.

Напишав порака во drafts.

Мојата потсвест е тивка, веќе подолго време не 
ми зборува.

Уште една.

Се чувствував празна. Како бабура на која ѝ ги 
извадиле дршката и семките и ја подготвиле за пол-
нење, но ете, не стасал филот. Па, можеби, ако не се 
расипе, ќе ја додадат во утрешната салата. Можеби. 
Но некој ќе ме проба и ќе заклучи дека горчам како 
стара марула. И мојот живот како зеленчук тука ќе 
запре.
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Празна сум. Како дрвен молив од кој е
 извлечена срцевината.
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Жолто светло! Будилници! Многу будилници 
ѕвонат речиси истовремено, а бијат и камбани. 
Колку е часот? Необично темно е. Не успевам до 
крај да ги отворам очите. 

– Сестро, сестро, отвори ја вратата! – слушам.

Нечии раце ме држат и носат како бебенце. Мала 
сум и беспомошна. Мрак. Однекаде, како низ буре, 
звуци на турбофолк. Се мачам да ги отворам очи-
те. На лицето имам перче коса. Не можам да го тр-
гнам. Тргам со рацете, но тоа пак стои. Го тргам по 
сто пати. Конечно, ги отвoрам очите. Светла. Многу 
светла! Над мене многу светла и луѓе во зелено. Вди-
ши, вели едниот. Другите се смеат и воодушевуваат 
на мојата долга коса. Ќе ми бидеш снаа, сакаш? Вели 
женски глас. Вдиши, никој ништо... Мрак.

Светла повторно. Се чувствувам уморна. Градите 
ме болат како да сум врескала цел ден, цела ноќ. Ги 
отварам очите. Моите раце и нозе се врзани со завои 
за рабовите од креветот. Растргната сум како прасе 
по колење.

Наоколу неколку двокатни креветчиња. Во нив 
деца. Преврзани. Секое на различно место. До мене, 
жена бдее над креветот на едно девојченце што спие.

Те молам, ѝ велам. Те молам одврзи ме и тргни 
ми ја косата од лице! И плачам. Мокра сум и од пот 
и од солзи. Жената со жалење ми одговара дека не 
смее. Плачам. Врескам. Се губам и заспивам. Ги тег-
нам рацете, нозете. Ме стегаат завоите. Одврзете ме! 
Врескам. Одврзете ме!
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Светло. Повторно турбофолк. Кутричка, слушам. 
Ќе се раскрвари од тегнење. Мила, не смееме да те од-
врземе. Не смееш да се допираш. Те опериравме.

Заспивам.

Еден конец заглавил. Останал. Зараснал во месо-
то. Ќе мора да го сечеме. ...Да. Сестро, донеси ножи-
ци. ...Не, може веднаш тоа. Без анестезија.

Што е тоа гранџ? Ме прашува болничарот. Нирва-
на ги слушаш, а? Леле кога ќе им кажам на другарите 
дека едно девојченце знае многу повеќе од нив. Слушај, 
вчера бев кај една риба на журка. Ништо. Само кики-
ритки. Ништо за јадење. Лом се направив. Ме фати 
алкохолот, гладен појдов. Мислев ќе има за лапање.

Не мрдај, му велам додека го цртам неговиот 
портрет, а веднаш до него и една лебарка.

Какви момчиња сакаш? Еве, на пример, идеалниот 
дечко за тебе каков би бил?

Паа, висок, слаб и црн, одговарам.

Аман бее! Сите сакате такви. Еве јас што сум ни-
зок што да правам?

Па, знаеш, дека јас сум ниска и ако таткото на мо-
ите деца е висок ќе има шанси барем едното од нив 
да биде високо... А, ќе мора да тренираат и кошарка.
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Нов ден. Нова ноќ. Неонски светла од мојот 
прозорец.

Парк. Таму била мајка ми. Гледала кон мојот 
прозорец и плачела. Ѝ било лошо. И самата била на 
лекар. Не ја пуштиле кај мене. Плукав крв и пиев гро-
зен чај од рацете на тетка ми. Мајка ми стоела час и 
половина таму, надевајќи се дека ќе ме види на про-
зорец, во ден по операција, кога никако не можев ни 
да се исправам.

Затвори ја вратата, те молам! 

Живот во пижами. По операциите, во болницата 
шеташ во пижами. За цел претстој таму шеташ во пи-
жами. И не само ти. Докторите, болничарите, хиги-
еничарките, сите пациенти – сите во некои костим-
чиња налик на пижами. И влечки. Каков опуштен 
парауниверзум. Сите во пижами во свет, каде што се 
работи за живот или смрт. 

Црвена тревога! Пациентот има напад! Сите во 
пижами и право во операционата сала! Ако прска крв 
од пациентот – ништо страшно, тоа се само нашите 
пижами. Ако почине на операционата маса – барем 
беше опуштен и замина без страв. Чувствувајќи се 
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олабавен како пред спиење, во своите пижами... Кога 
човек е само свој. Кога нема титули, етикети, звања. 
Тој е само болен човек во пижами. Еднаков со сите 
во тој паралелен свет. И претпочита да нема терми-
ни за посета.

Понекогаш, го посетував психијатрискиот оддел. 
Сите пациенти, иронично, во розови пижами. Или 
можеби, тоа е дел од терапијата.

Драги наши пациенти, животот е убав. Погледне-
те го светот низ розови очила. Ако не можете сами-
те, еве, ќе ви дадеме розови апчиња и розови пижами. 
Нели е сега поубаво сѐ?

Ќе ни биде добро, велат тие. И се чувствуваат 
среќни во своите пижами, жалејќи само што не-
маат огледала, за да видат колку се убави тие во 
своите розови пижами.

Мразам маскенбали. Секаков вид на маски. И 
онака ги има премногу. Секојдневно маскирани лица 
по улиците. 

Читам во весникот на човекот седнат до мене: 
Вчеравечер три маскирани лица ја ограбиле спорт-
ската обложувалница (таа и таа) и заминале со плен 
од неколку илјади денари. Вечерва стартува ового-
дишниот театар на Лица без маски. Маскара. Маска 
за лице и тело. Маска за среќен брак и успешна кари-
ера на социјалните мрежи. Маска на пријател. Маска 
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за сѐ нешто. Ако некогаш, сепак, учествувам во мас-
кенбал – ќе одам во пижами. Не за да се маскирам во 
пациент. Туку, за да си бидам своја. Без етикети, без 
титули. Ќе одам на маскенбал без каква било маска. 
Ете така. Штета што со себе не можам да ги понесам 
и сивите долги ходници, за комплетен впечаток.

Читам понатаму: „Висконсин отвори училишта за 
деца што биле малтретирани од своите соученици. 
Маж од Флорида ја претепал до смрт својата сопруга, 
затоа што сакала да се гали после сексот. Камбоџа-
нец ја пронашол својата мајка по триесет години, а 
потоа дознал дека таа е мајка и на неговата сопруга. 
Научници во Јужна Кореја клонирале авганистанско 
ловечко куче и го нарекле Снупи. Принцот Хари го 
уби својот прв Талибанец. Во Лос Анџелес бил нај-
ден кокаин во крвотокот на едно девојче што било 
застрелано кога таткото го искористил како човечки 
штит во престрелка со полицијата...“

Некој си го прочисти грлото. Го кренав погледот. 
Над мене стои човек и ми се смешка. Со пожолтени 
заби од кафе и цигари. Криви некако опасно. Криви, 
така што влеваат недоверба.

– Може да седнам?

Кимнав потврдно.

– За да седне човек овде, мора да се ослободи... 
Рационално! – рече.
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Кренав веѓа. 

Татко ми отсекогаш велеше: Бог ги бележи луѓе-
то. Тие што не се луѓе, се бележани. Си има Господ 
причини за тоа. Неговиот суров став за луѓето со не-
достатоци беше необично точен. Зошто суров? Затоа 
што западниот свет вели така. Расизам, национали-
зам, дискриминација, феминизам, кретенизам! Се 
престоривме во едно бедно глобално село без свои 
обичаи. Без обичаи и носија, зашто така не било 
коректно кон другите села или соселани. Нема ние 
да празнуваме, зашто грев е да празнуваш и славиш 
пред луѓето, на кои ете, баш денес и не им е празник. 
Грев е да помислиш колку некоја личност е длабоко 
ментално извитоперена поради своите физички не-
достатоци. За нив лошо се зборува само тогаш, кога 
ќе збеснат, ќе земат машин ган и ќе разнесат сѐ живо 
наоколу, во некое училиште или трговски центар. И 
тогаш, тогаш драги мои, зборуваме за лудаци, шизо-
френици и монструми. Невин сѐ додека се докаже 
спротивното. Човек за жалење, додека не направи 
масакар, а веднаш потоа – монструм, што треба јавно 
да се каменува! Да се обеси на плоштад! Да виси за 
мадиња! Тогаш почнува вистинскиот лов на вештер-
ки и тогаш сите други полудуваат. Тогаш сите се исти 
со злосторникот. Тогаш нема дискриминација! Ако 
злосторникот е исто така само дете, ако злосторникот 
бил жена или старец, ако бил болен, инвалид, црнец... 
Не битно – еден збор за него – Монструм!
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И потоа, фрчат фотографии од неговото лице, од 
неговите очи, божем во нив се крие ѓаволот и сета 
светска омраза, сето зло, па, ако него го уништиме, 
користејќи се со неговите методи или некои уште по-
сурови комбинаторики, тогаш ќе дојде спасението, 
кога политичарите ќа заплачат, а фоторепортерите 
ќе добијат Пулицерова награда. Тогаш, драги мои, ќе 
читаме за сѐ она што не чини во општеството и ќе де-
батираме како и зошто дошло до ова. Па најмоќниот 
човек на планетава ќе излезе и со својот навежбан à 
la Том Круз говор и израз на лицето ќе изусти (по кој 
знае кој пат) Ова не смее да се повтори!

И нацијата ќе ракоплеска. Светот ќе ракоплеска, 
чувајќи ги своите кока–кола шишенца стиснати со ко-
лената. Истиот тој човек, веќе наредниот ден е гостин 
на некоја популарна ток–шоу емисија. Се смее и се глу-
пира заедно со својот посебен миленик. За кој, кога ќе 
му дојде крајот, нацијата ќе плаче, сочувствувајќи со 
својот водач, кој и покрај сѐ, е само обичен човек.

Немојте, ве молам, со вицови за црнците. Дали е 
ова расизам? Имате претерана верска нетрпеливост 
во вашата земја, ќе рече некој од Западот. Некој, чиј 
предок учествувал во крстоносните, некој, чијаш-
то баба имала плантажа со памук, на која работеле 
генерации робови. Некој, што со своите кампањи за 
еднаквост и меѓусебна толеранција ти прави да си 
мислиш дека муслиманите од бебе само за оружје и 
Света војна зборуваат. Ќе смениш канал и ќе здогле-
даш цели семејства дебили од тој западен свет како 
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се подготвуваат за крајот на светот. Додале и збор за 
нив во речникот. Ги нарекуваат „Preppers“. Коваат 
разноразни сценарија за тоа како апокалипсата ќе 
настане. Складираат храна и оружје. Поставуваат ста-
пици. Ги учат своите седумгодишни девојченца како 
да ракуваат со деветмилиметарски пиштол.

All the other kids with the pumped up kicks, 
you better run, better run, outrun my gun. 
All the other kids with the pumped up kicks, 

you better run, better run, faster than my bullet.

 

(Foster The People – Pumped up Kicks)

Преперсите велат: Крајот на светот ближи. Го 
знам тоа, затоа што дваесет години сонувам еден 
ист сон. Драги мои дебели луѓе, вас ќе ве убие холес-
теролот пред крајот на светот воопшто да настапи. 
Во меѓувреме, девојчето случајно го убива инструк-
торот по пукање.

Ќе пишува за ова некоја феминистка во својата 
колумна, па ќе ја каменуваат. Како прво – ако е феми-
нистка, зошто е секси? Како второ – на чија страна е 
таа, а? Ги брани ли муслиманите? Оди ли таа против 
својата религија, традиција, својот народ? Дали е таа 
предавник? Зарем таа не сака нашата земја да биде 
член на ЕУ? Зарем таа не сака конечно нештата во 
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напредок? Знаете, за неа знаеме дека дури и кактуси-
те ѝ умираат. Таа жена живее сама. Таа жена е полна 
со омраза. Не може да сака и затоа нема никого. Да 
беше таа достојна за љубов ќе имаше некого. Барем 
куче. И така, ќе ја свртиме страницата од весникот, 
згрозени од тоа колку некои луѓе се осамени и огор-
чени и сѐ нешто критикуваат. На следната страни-
ца, некоја разголена девојка, којашто не работи ама 
баш ништо во животот, а е полна пари. Споделува 
свои простачки фотографии по социјалните мрежи 
и сите ја сакаат! Целиот свет зборува за неа. Ким 
Кардашијан ги покажа своите атрибути. Ким Карда-
шијан појадува без ниту грам шминка! Ексклузивно 
– Ким Кардашијан трча со својот тренер! Сестрата 
на Ким Кардашијан пред развод. Кучето на Ким Кар-
дашијан со ременче вредно милион долари! Бринете-
та повторно изненадува. Ким Кардашијан во гламу-
розно издание на црвениот килим! Таткото на Ким 
Кардашијан го менува полот и ќе ѝ стане мајка. Ким 
Кардашијан учи за адвокат... Тоа се нешта вредни за 
читање...

– Доста ми е од трагедии и црна хроника! Не 
гледам вести. Не ме интересира политика! Сакам 
само да се разбудам во свет полн со Нутела! – се 
слушна од задните седишта.

– Ама знаеш, Нутелата е преполна со палмино 
масло. Неодамна се потврди дека во тој крем од леш-
ници нема ни Л од лешник. Палмино масло и веш-
тачки бои и ароми. А палминото масло е штетно за...
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– Не! Не сакам да знам! Нутела! Ммм… Срцки, 
срцки!!! Ај харт Нутела!

...Потоа, консуматорот на погоре опишаното, 
објвува фотографија од себеси на Фејсбук, како тој, 
иселеник, облечен како дебилите од Западот, но-
сејќи ги нивните бели чорапи во кафеави сандали, 
потстриган според нивната последна мода, стои 
гордо над трпезата национални јадења подготвени 
за празникот што неговите родители го празнуваат 
и позира како од каталог на Топ Шоп. Нека ни е вечна 
славата! За многу години!

И така, тој секогаш знае многу повеќе од своите 
земјаци што останале дома. Тој знае и следи сѐ што 
се случува и секогаш има свое мислење за тоа како 
нештата треба да се подобрат. Соли памет. Умува од 
два милиони километри оддалеченост со далечин-
скиот во една и пиво во другата рака.

На социјалните мрежи споделува статија со по-
литичка содржина преземена од некој електронски 
медиум и додава коментар: Треба да се борите! Зош-
то дозволувате вака да ве манипулираат? Не ви се 
криви тие, криви сте си самите! 

Следува коментар од Фeјсбук пријател: 

Молам?! Ние сме овде и се бориме. Ние овде живе-
еме. Ние не знаеме секогаш и во секој момент што се 
случува во нашата земја и секогаш со насмевка го со-
криваме чувството на сожалување кон вас, кога некој 
небитен настан длабоко ќе ве изненади или допре. 
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Кога ќе дојдете после неколку години и ќе зборувате 
како ништо не се сменило, сѐ уште зборувајќи на ва-
шиот роден дијалект и изненадувајќи се дека и кај 
нас има рефриџирејтрс, ние уште само пријателски 
ќе се смешкаме. Зборувате за храброст, за смелост, 
за патриотизам, за историјата. Одеднаш ги знае-
те имињата на сите наши херои и нивните битки. 
Сите национални и верски празници. Доаѓате дома 
за празниците. Одите на сретсело или кампувате по 
цела ноќ крај манастири. Си ја полните душичката 
со убавините од вашето гнездо. Од кое, кукавички, 
штом згусти, самите бегате!

Понесен од темата, во свој Фејсбук статус, друг 
човек го споделува своето искуство: 

На мојот пријател, иселеник, еднаш му велам: 
Види, јас не морам да ги поправам сите свои заби 
наеднаш. Не морам да ги платам сите сметки за 
струја наеднаш. Не морам да се видам со сите те-
тки и да го пробам нивниот овогодишен ајвар по се-
која цена, зашто не сум бил тука за ланскиот. Јас не 
плачам кога некој пред мене ќе сипе чашка ракија. Не 
организирам средби со блиските во својот роковник. 
Наоѓам време за сите, а и не морам. Ете, ќе се случи 
да се сретнеме...

Се расплака. 

Не, немој! Те молам не плачи, реков. Па ти ги имаш 
своите пари и еден ден ќе се вратиш. Знам јас. Фа-
милија ќе створиш и ќе направиш најубава куќа во 
селото. Твоите деца ќе имаат скапи играчки и сите 
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ќе сакаат да другаруваат со нив. Аман, не плачи. Не 
пеам веќе народни песни, ни стари скопски шлагери. 
Ајде, ела да те гушнам и да се поздравиме. Ќе се види-
ме за наредните празници...

– Што ви е на вас бе? Све е срање у државава! 
Секој паметен си отишол. Нема овде просперитет! 
Јас сакам да живеам во облаци! Сакам да читам 
книги и да водам дневник за прочитаните книги 
во животов! Сакам да собирам поштенски марки и 
каменчиња од сите плажи на кои сум била. Сакам... 
(Сакам, сакам да е цвет овој свет, сакам да е сегде 
мир... бла бла бла...) Не сакам да пораснам! Не затоа 
што сум била сведок на нешто слично на она детето 
во Ламаринениот барабан, не! Затоа што дома ми е 
многу убаво! Зашто сакам да споделувам слики на 
Инстаграм од тато и мама кога биле млади и од мо-
ите први ролшуи! Зашто сакам да шетам боса под 
дождот по скопските улици! И зашто многу го са-
кам овој град што го силуваат. Ама јас пак го сакам! 
И секогаш ќе го сакам! Само не можам да го гледам 
повеќе! Ме гуши градов! Ме гушат скопските магли. 
Тешка провинција е градов! Зашто бе кај нас нема 
вакви скулптури? Зашто бе кај нас нема вакви ка-
фиќи? Зашто бе кај нас нема вакви книжарници и 
библиотеки? А? Ништо нема кај нас! Село! Паланка 
е градов! – повтoрно изблик на недозреани емоции 
на тинејџерката од задните седишта.

Зашто? Затоа што за жал градов е полн вакви ге-
нијални умови, што биле препаметни за тука и ки-
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днале, наместо да останат и да создатат нешто, да 
остават зад себе нешто вредно за нивниот град. За-
тоа што единствено седите пред монитор и хејтате 
сѐ, хејтери. И за вас збор се измисли и каj и да е, кога 
некој од другата страна ќе делува, и во речник ќе го 
додаде. – помислив.

Сабота навечер. Пред да излезам, на ТВ ја гледав 
Кајли Миног како се мачи да ѝ пркоси на староста, 
па снимила спот со згодни девојки, а таа е ретуши-
рана диско кралица. Премногу цицки на еден спот 
од женска што се оперирала од рак на дојката. Или 
можеби, токму тоа е намерата. Розови панделки за 
тоа, црни за нешто друго, сини за нешто трето, зеле-
ни за нешто четврто... Кој да ги знае. Светов се пре-
стори во страчкино гнездо. Многу украси и китење 
со туѓи перја. Razzle dazzle them стана мото на мар-
кетинг компаниите и социјалните мрежи, коишто се 
главни детергенти за мозокот. Добро познатиот де-
тергент, на кој со генерации му верувате, отсега во 
ново пакување! Ќе бидете воодушевени од ефектите! 
Не, драги мои, не е тоа заклучок, не е ни очекување. 
Тоа просто е наредба за извршување. 

Отворив Фејсбук. Денес е светски ден на поезија-
та! Па луѓето си честитаат. Денес е светски ден на 
луѓето заболени од ретки болести, па божем се хума-
ни, сите споделуваат. На маил ми стигнуваат слајдо-
ви во Пауер поинт презентација од прекрасни места 
на Земјата. Во телото на маилот: „За да избегаме од 
секојдневието и стварноста“. Хм, места на Земјата, 



нели е тоа стварноста? И тие се нечие секојдневие. А 
што, всушност, е реалноста? И која и чија е вистина-
та? Нека, ќе дојде и светскиот ден на филозофијата и 
религијата, па ќе смислат мудрите нешто. Нешто со 
оксиморони кажано.

Подолу – икона со ефекти на оптичка имама. 
Споделете и замислете си желба. Бог ќе Ви пише од 
својот Фејсбук профил. Или тој или папата. Оној но-
виот. Не, не. Тој не е лош. Баш е срцка. Моден креа-
тор е. Дизајнираше нова минималистичка линија за 
папите. Е добро де, за себе. Епа да, јеби га, Господ 
ги зеде и Александар Мек Квин и Џанфранко Фере 
кај себе.

Put on a gown that touches the ground…

Оваа облека не се вее на ветар и е сосем малку 
накриво скроена, за да биде неудобна во границите 
на дозволеното, како би се спречило заспивање на но-
виот папа, додека ја пренесува најновата апдејтирана 
божја порака.

Весниците информираат: Повторно црн чад над 
Ватикан! За, часови подоцна, да додадат: Папата 
беше едногласно избран! И луѓето „купуваат“, тоа и 
посветени амајлии, врвки и крстови, златни или по-
златени. Со циркони или Сваровски кристали. Не го 
сквернават своето тело со тетоважи од Исус и него-
вата мајка, онаа де, во хороскоп девица. Но носат ма-
ички Ај харт д њу поуп и Тенкју Џиз`с фор сејвин` ми.
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Мртви птици. 
Гравитацијо, зошто не ги оставаш

да почиваат на небото?
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Малкумина денес знаат како правилно да држат 
кокошка. Јас го умеам тоа од малечка. Го знам тоа 
и кога кокошките се малечки. Пиленца. Умеам да се 
справам и со квачка и со нервозен петел. Всушност, 
петлите мора да се постојано нервозни, оти не е лес-
но целиот свој живот да се носиш со епитетот „рано-
буден петел“.

Ние имавме седумнаесет кокошки. Ги пасевме на 
улицата. Може ли да се каже дека кокошките пасат?! 
Веројатно да, оти, меѓу другото, колвеле и трева. 
Нашите седумнаесет тревопасни кокошки мораа да 
бидат назад дома во својот голем кафез пред зајди-
сонце. Во спротивно, ќе заспиеја негде надвор, ќе на-
идеше некоја ласица и ќе останеа шеснаесет. Друга, 
додека поспана и во страв ќе се обидува да ја префр-
ли улицата на другата страна, ќе ја прегази автомо-
бил, па ќе останат петнаесет. Но тогаш не знаев да 
бројам наназад. Броев само до седумнаесет, па дури 
и на англиски. Се пикав во кафезот заедно со нив, 
низ нивната вратичка. Една, две, три, четири, заста-
ни ма! Стој! Стој таму! Една, две, три, леле, аман стој 
мирно! Можев да ги избројам само селските кокош-
ки, сите различни, но оние донесени од живинарска-
та фарма... Никако!

Го сакав своето стадо кокошки. Да, стадо, затоа 
што пасеа, и не јато, затоа што кога и да се обидев 
да леткам некоја од нив, веднаш трапаво првкајќи со 
крилцата паѓаа. Кокошки и пингвини, тажни птици.

Како правилно се држат кокошки? Некој ќе рече: 
Ќе им ја пикнеш главата под крило и тие веднаш ќе 
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заспијат, мислејќи дека се смрачило, потоа носи ги 
како сакаш. Некој друг: Да, стави им ја главата под 
крило, но потоа сврти ги во круг неколку пати за да 
ги хипнотизираш, па потоа носи ги како сакаш. (Хип-
нотизирани кокошки – добро име за панк–рок бенд.) 
Некои велеа: Само фати ја за нозе и сврти ја наопа-
ку. Можеш така и по неколку кокошки в рака. Букет 
кокошки во обете раце. Подврзи ги со врвка и обеси 
ги на рачките од велосипедот, па потоа носи ги каде 
сакаш. 

Не се согласував. Кокошките се нежни и кревки 
суштества. Треба да ги земеш внимателно в раце. 
Исправени како што си стојат. Со широко отворена 
дланка потфати ги во пределот под пилешките гра-
ди. Едното крило нека им биде под твојата пазува. 
Гушни го тоа мало коковче, па носи го потоа каде 
што сакаш. Однеси го дома. Стави го на трупец. Со 
секира, пресечи му ја главата. Фрли им ја на мачките. 
Остави ја кокошката да се прпелка низ дворот, таква 
обезглавена. Штом запре, значи е мртва. (Кокошки-
те се чини немаат право на последен здив.) Потоа, 
фати ја за нозе и потопи ја во кофа врела вода. По 
некое време извади ја. Викни ја жена ти да ги искубе 
перјата. Потоа запали еден весник. Не мора да е тоа 
денешната Нова Македонија. Со пламенчето од вес-
никот подгори ѝ ја кожата и остатоците пердуви. По-
тоа, обеси ја на ченгел закачен за дрво. Дрвото може 
да е од кој било вид. Потоа земи остар нож и пресе-
чи ја надолж, не напреку. Прво, со големо внимание 
отстрани ѝ ја жолчката. Потоа, со голема радост от-
страни ѝ ги неснесените јајца. Па со ред сите внатре-
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шни органи. Заклучуваш дека сѐ уште има несварени 
зрна пченица во едниот од двата желудника. Собери 
ѝ ја утробата во ќесичка за замрзнувач.

Потоа, донеси сериозна одлука: ќе ја чуваш ли 
таква цела или парче по парче, батак по крилце ќе ја 
собереш во тава со ориз. Твојата ќерка ќе плаче. Но 
ќе ѝ мине. Нејзиното маче ќе е сито. Потоа сите ќе ја-
дете мрсна каша. Ќе јаде бело месо од кршалото. Па, 
потоа, ако нејзе ѝ се падне поголемиот дел, ќе добие 
и чоколада по ручекот. Кршалото со внимание му се 
предава на мачето. Никако на кучето од соседите, 
оти може в грло да му запре. 

Си сркам од кашата и си потпевнувам. Дворот 
мириса на крв и мокра кокошка. Мириса на закла-
на кокошка, а наоколу се збрале и оси и муви. Ех, да 
имав и фотоапарат, да го зачувавме ова слатко ко-
ковче на слика за спомен.

Возачот нагло запре. 

– Пих, да ти ебам мајката, кај ти текна сега да по-
минеш улица?!

– Што направи бе мајсторе?

– Маче бе, го згазив. Да му се сневиди.

– Ај бе, што се секираш, мачките имаат девет жи-
воти! – низ смеа дофрли една гнида.
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Се сетив на мачето што го преживеа ураганот 
Катрина. Можеби јас сум единствената личност на 
планетава што се сеќава на него. Направија и некој 
концерт и некој филм за тоа, секако, за луѓето од 
Њу Орлеанс, јас пак, на мачето му посветив една 
приказна, приказна за деца:

Малото црно маче

Едно мало, црно маченце, штотуку одвоено од 
мајка си, од преголема љубов кон семејството со кое 
живееше, реши да стане нинџа.

Се запиша на забрзан курс за нинџи и за кусо 
време успеа да стане еден од нив. Го направи тоа, 
за да може бесшумно да ги убива глувците што бес-
нееја на таванот. Го направи тоа, за битката да не 
ги вознемири неговите стопани.

Секој ден пред изгрејсонце мачето стоеше 
гордо исправено положувајќи го пред себе својот 
плен од претходната ноќ, односно, стаорецот три 
пати поголем од него. И секое утро кога домаќини-
те се будеа, ја отвораа вратата и ја гледаа таа слика 
пред себе: малото црно маченце и огромен, мртов 
стаорец на чергичето пред вратата.

– Уф, грозно маче! – врескаа. Го шутираа со мет-
лата сосе глушецот и цело утро се муртеа заради сце-
ната со која им почнуваше денот.
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Малото црно маченце беше цврсто убедено во оп-
равданоста и целта на својата мисија: да го исчисти 
таванот од страшната наезда на глувци што владеше 
со куќата. Ноќе гласно гребеа и гризеа. Трчаа наоко-
лу, кршејќи ги и валкајќи ги предметите оставени на 
таванот, а со тоа, оставајќи ги домаќините без сон.

Секое утро мачето носеше по еден мртов глушец 
на чергичето и секое утро беше шутнато со нога или 
метла од страна на домаќините.

Но мачето беше упорно. На курсот за нинџи 
го научи и митот за Сизиф и филозофијата на 
Макијавели.

Една ноќ се случи големата битка. Малото црно 
маченце се бореше против целото стадо глувци. 
Глас не пушти додека ги примаше ударите. Беше по-
добро и од американскиот нинџа, и од Џеки Чен и од 
Брус Ли. За Џули–Сан да не ни зборуваме. Ма беше 
подобар од самиот Мастер Мијаги!

Излезе како победник од битката. Рането, иску-
бано и крваво, малото црно маче едвај ги довлечка 
сите тие глувци на чергичето пред вратата. Воопшто 
и не гледајќи се зад купот мртви стаорци, застана 
гордо и среќно, едвај држејќи се на нозе, подготве-
но да ја соопшти среќната вест: „Мјаууу!!!“, односно: 
„Во куќата повеќе нема глувци!“ Вратата се отвори, 
тоа мрдна со опавчето, зеде здив да мјаукне, но не-
каква сенка му го помати видот.

– Аууу!!! Грозно мачкиште! – беше последното 
што го слушна.
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Верувајте ми, не ги мразам луѓето. Не сите, секако.

Има луѓе – перници. Толку удобни, совршено 
цврсти и меки во исто време. Само да си крај нив, 
само да ги гледаш, се чувствуваш удобно, топло, 
пријатно во сопствената кожа. Како во пижами.

Моите перници се секогаш далеку, растурени. 
Имам една, но често се чини дека сакам да спијам 
на повисоко. Кога сите три ми се на број, се спие 
најубаво...

Денес видов, измислиле перниче за дремнување 
на јавни места, нешто како меко капче. Служи, пред 
сѐ, да си го допреш челото на прозорец од автобус 
или друго превозно средство и да ти ја амортизира 
главата додека врви низ дупки или нерамен пат. 

Ја наврев качулката, се потпрев на прозорецот и 
ги затворив очите...

Слушалките од зелениот вокмен ми беа на уши.



Беше есен, 2001-ва. Врвевме низ Бит Пазар. Слу-
шав Ласт Експедишн (Мостар).

– Име?

– Балкан.

– Презиме?

– Немам.

– Татково име?

Мојот татко шешир носеше, татко ми од чибук 
пушеше. Доби куршум на улица, почеток е на војната!

Се сеќавам бледо на него. Балкан беше маж. 
Силен. Седеше на табуретка во убав сончев ден. На 
улица. Мезеше туршија и пиеше жолта. Го праќаше 
малиот по цигари. Пушеше. Беше вратен откај со-
сетката. Нејзиниот маж му беше најдобар другар. 
Замина на печалба. Го замоли да му ги чува малиот и 
жената. Не ја чуваше...

Балкан имаше табуретка со поглед. Совршена за 
фаќање сеир. Гледаше кон чаршијата. Во септември 
мирисаше на ајвар и пршки. Колеше свињи, сечеше 
дрва, лупеше пиперки, возеше трактор, слушаше 
Азра и лапаше баклава и еклери. Таков беше Балкан 
– жив.

Но еден ден беше седнат така на табуретката со 
куфер крај себе. Жена му разбрала за сосетката. Ку-
ферот беше празен. Денот беше вторник. Го истето-
вира Исус на градите додека беше затворен и моле-
ше: Само немој, немој по глави, друже плави!
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Јас сум само турист минувач. Мислам дека знам и 
разбирам... Радио, ТВ, разни приказни... Не доживувам...

Се сеќавам бледо на него. Се сеќавам на крем ба-
наните што внимателно ги џвакав, зашто само што 
ми беше испаднал првиот млечен заб, додека чекав 
да ја кажеме заклетвата: „Чесен пионерски збор!“. 
Што и да значеше тоа... Ни велеа дека ќе нѐ шетаат 
по цел Балкан на екскурзии. Но тоа не се случи. Јас 
Балкан не видов, од дома не излегов!

Не знам јас. Не знам јас ништо за Балкан. За него 
само ми кажувале.

Балкан служел војска на Јадранот, возел YUGO 
Zastava, фаќал женски у Кавказу, уз пљуге и пиво. 
Одел на летување во Опатија. Шверцувал фармер-
ки преку Трст од Италија. Јадел Леб и сол во Маке-
донија. Крадел коли во Бугарија. Играл сиртаки во 
Грција. Шетал од Вардара па до Триглава. Балкан 
бил силен, голем маж. Но јас бев малечка тогаш. Се 
сеќавам само дека сакав да бидам негова кога ќе 
пораснам.

Сега, кога пораснав, тој повеќе не е меѓу нас. 
Балкан бил застрелан. Застрелан од сосед, пријател. 
Простувам иако немам право, простувам иако не-
мам сила.

Разбрав дека сум била негово дете. Колку чудна 
верзија на едипов комплекс, помислив. Сите сме 
деца на Балканот. Го сеел тој своето семе како оној 
од Викиликс, уште на времето. Негова сум. Го носам 
во гените.
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Мојот очув не го сака тоа. Ме прекорува.

– Не плукај по улици! – ми вели.

– Не префрлај улица ако нема пешачки. Не пцуј! 
Фрлај го ѓубрето во корпа за отпадоци. Рециклирај! 
Регистрирај фирма ако сакаш да вариш ајвар и ра-
кија. Слушај ме кога ти зборувам! И престани да си 
толку понизна! Избори се за своите права, жено! 
Јасно?!

– Јасно – велам. Но не ми е.

Ми велеше дека е мртов:

– Твојот татко е мртов. – велеше – Раскинат беше 
на парчиња. Самоубиство!

Верував. Имаше и кампањи на телевизија. Разни 
спотови и реклами: „Луѓе, Балканот е мртов! Исто-
рија! Минато! Помирете се! Влезете во нова ера! Ве 
повикуваме! Станете дел од Европа!“ Луѓето „купу-
ваа“. Долго, долго тагував. Мојот мртов Балкан. Си-
гурно се превртува во гробот гледајќи нѐ.

Но јас знаев дека не е мртов. Балкан беше жив. 
Беше некаде на некој остров заедно со Елвис и Ме-
рилин Монро. Седнат на својата табуретка. Им фаќа 
сеир на славниве. Чита Нова Македонија, па истура 
конзерва сардини врз весникот. Добро го измрсува. 
Си грицка од сардините, па си потпивнува Скопско. 
Зиме вари пивтии. Лете игра шах на клупа со пензи-
онерите. Ги штипка за задник келнерките. Ги заведу-
ва на Елвис швалерките. Пуши ко Турчин во рестора-
ните. Ги расфрла низ дома чорапите.
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Ќе се врати тој наскоро. Денот Д ближи. Ќе дој-
де и ќе изусти:

Једног дана нема ме, да никада не доѓем
Пријатеље које знам, не познајем кад проѓем
Као да ме никада на свијету није било...

Мојот очув не ќе разбере.

– На кој јазик зборува? – ќе праша.

– На неколку: хрватски, српски, црногорски, 
и босански.

– Па, па, па. Полиглот! Не знае англиски?

– Не.

Ќе се насмевнам. Ќе флертувам. Ќе ми пријде 
Балкан. Ќе му намигнам. Не си, не си ти мртов, громе 
мој! Те носам во срцето. Срце је у срцу куцало. 

Ние од деца сме си ветени.

Ми смо људи цигани, судбином проклети
Увјек нетко око нас доѓе па нам пријети
Ни бендови нису више као што су били
Мој се аматерски припрема да свири:
Балкане, Балкане, Балкане мој, буди ми 
силан и добро ми стој! 
    

(Азра – Балкан)
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Ги отворив очите. Има уште време до мојата ста-
ница. Повторно ги затворив...

Нова Година, доцни осумдесетти, имав пет или 
шест години. Го добив првото и единствено нового-
дишно пакетче: голема чоколада со ориз, детска пас-
та за заби со вкус на јагода и зелено кадифено мече. 

(Закопајте ме со зеленото мече.)

Го имам оттогаш. Долго време. Моето зелено мече. 
И денес живее со моите родители, во мојата некогаш-
на соба. Ми беше најдобар другар. Моето прекрасно 
единствено зелено мече... Едното уше му го свиткував 
намерно за да личи на Мечето Ушко. Така треба едно 
мече да изгледа, мислев, за да биде вистинско, за еден 
ден да ми проговори. По некое време, едното око по-
чна да му испаѓа. Никогаш не го зашив, ниту залепив. 
Ако нема мана – не е мое. Моите нешта секогаш треба 
да имаат по некоја мана. И јазичето за кусо време не 
беше кадифено, стана ветво.

Сеедно, со тоа мое зелено мече спиев многу годи-
ни. А пастата за заби, со брат ми кришум ја јадевме.

 

We had joy, we had fun, we had seasons in the sun 
but the hills that we climbed 

were just seasons out of time...
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Мојата глава имаше форма на капка, барем така 
велеа. Некои велеа дека е како глава на вонземјанин. 
Вилицата не ми беше поширока од еден центиметар. 
Но зошто ли воопшто зборувам за својата глава во 
минато време? Се прашувам... Отсекогаш нештата 
ги гледав од друга перспектива – од „зад стаклото“. 
Како малечка работев во радио. Ако не кликнев на 
копчето, не можеа да ме чујат од другата страна. Не-
колку години потоа, морав да носам очила. Ако ги 
имав на себе, мислев дека луѓето зад стаклото не мо-
жат да ме чујат. Секогаш сум „зад стаклото“. Набљу-
дувач на туѓите па и на својот живот, па и на смртта, 
па и на животот по смртта... Измислен, се разбира.

Свеж воздух.
I’m on a plane, I can’t complain… 
Понекогаш си мислам дека за да пишувам довол-

но ми е пригушено светло од мал свеќник и музика, 
инспиративна музика, со текстови, што се како бо-
жем јас да сум ги напишала. Но тогаш само слушам.

Има, има онакви денови, кога сум тивка. Или по-
добро кажано, кога тие се тивки: гласовите во моја-
та глава. Не, не сум шизофреник, но еве, да речеме 
дека зборувам за Музите, со голема буква М.

Underneath the bridge… And the animals I’ve trapped, 
they’ve all become my pets…

It’s OK to eat fish, ‘cause they don’t have any feelings…
  
  (Nirvana – Something In The Way)
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Something in the way… Yeah… 

(There’s) something in the way вечерва. За што да 
пишувам овој пат? Автобусот стои. Можеби вози, мо-
жеби се движи од точката А до точката Б. Кој би зна-
ел, долго време не сум учела физика. Дефиницијата 
за работа, сепак, не ме напушти : „Работа е кога едно 
нешто ќе се премести од едно на друго место“.
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Мојата глава е како капка. Како вода што испару-
ва. Мојот ум, што ли сакав да кажам со него?! Кои ли 
ми беа мислите? Сакам да можам да напишам дис-
торзија, да пишувам гранџ, можам ли?!
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Ако на пример, грабнеш стол купен или најден 
на отпад, па потоа самиот рачно го бојосаш, тапа-
цираш и присвоиш, па потоа истиот, в раце го зе-
маш и како микрофон го користиш, што би рекле 
луѓето за тоа? Што би ти рекле ако им кажеш дека 
птиците ти зборуваат?
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Облечи се во црно. Отстрани ја шминката. По-
тоа... облечи џемпер од баба ти врз сето тоа. Косата 
остави ја немиена. Мрсна. Стави очила за сонце на-
место венче и остани така. Нека те дуваат есенски 
ветрови, студени бранови надојдени од север. Нека 
заврне потоа и нека биде сив овој град. Нека биде 
октомври.
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Некои розови баби со натапирани бели коси се 
возат бесплатно во автобусите. Практикуваат јога, 
долго, долго живеат. Мене, пак, ме мачи помисла-
та, со која ли брзина треба да дува ветрот, за да ја 
растури нивната фризура? И колкава влажност во 
воздухот е потребна, за да ја растече нивната евтина 
маскара? Јас сум розова баба. Не. Јас сум баба. Јас сум 
розова. Јас сум Пинк Пантер. Не. Јас сум... Јас сум... 
Колен, Колен, замисли да си мува! Замисли да си 
авион! Замисли да си Авиомува! Јас сум Фалбаџија-
та! Не, јас сум некој што ме глуми и ужива во досада...

Одново ме совлада сон.

...Еден комарец се заглави некако на оџакот, кој 
всушност, не беше ништо друго, но цилиндрична 
структура со конусоиден поклопец (веројатно заради 
дождот) или ако подразмислиш подобро, можеби и 
заради оној здодевен патетичен старец што не знае за 
добри манири. Па замислете си: не само што не про-
пушта да дојде барем еднаш во годината (ненајавен!) 
туку и влегува низ оџакот! Безобразен!

А комарецот, токму во мигот кога си помисли 
дека паѓа во бессознание од замор, заради неуспеш-
ните обиди да се извлече од пајаковата мрежа, се 
стресе така од страв, како никогаш во животот. В 
лице му се втурна огромно устиште што врескаше: 
Зззз... Бззз...Ззз.... И неартикулирано се клатеше и ки-
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котеше. Суштеството се оддалечи за миг и тој токму 
во моментот кога ќе се онесвестеше од страв, успеа 
да види дека тоа, всушност, е само неговиот појадок! 
Беше толку огладнет, па со натприродни сили успеа 
да се откачи од оковите и веднаш почна да цица. По-
следното што го чу во животот беше едно „трас“ при 
што, во неговиот мозок се случи еден исклучително 
сложен процес: ја разреши загатката на животот – ја 
откри смислата на народната мудрост, што дедо му 
му ја имаше пренесено од колено на колено (иако не 
беа членконоги): Пиењето го уби!

Кратка насмевка се појави на неговата сурла, но 
немаше можност да се доразвие.

А оџакот, чадеше ли чадеше. А врз него, на една 
нога, една женска силуета стоеше ли стоеше и 
потклекнуваше и потскокнуваше менувајќи ги но-
зете. Сето тоа оддалеку изгледаше како ритуален 
танц со доза на воени вештини, руски народни ора, 
виенски валцер и елементи од Тешкото. Но да не ус-
ложнуваме, тоа беа само утринските вежби на една 
крајно послушна и дисциплинирана личност што 
беспрекорно ги следи советите на својот личен тре-
нер и особено внимава на дишењето!

А, личниот тренер си имаше страшни маки за-
ради својата личота. Го колнеше денот кога реши 
да се погрижи за својот изглед. Што му вредат сите 
тие мускули, кога тој − вистински џентлмен, не би 
ги употребил за да ја расчисти толпата здодевни 
женишта. Се зборува дека си бил толку лут на се-
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беси, што некогаш дури и барал да го наплескаат 
по газето.

Последното „ху“ се слушна, на вежбите им дојде 
крај. (А оџакот, чади ли чади.) Вешто се слизна по 
олукот и за миг се најде на улицата, влажна и сива, 
на места до умерено облачна.

Во моментот кога беше на половина пат да го на-
прави петнаесеттиот, или можеби... Момент... Еден, 
два, три... наесет, четиринаесет, се извинувам, шес-
наесеттиот чекор, пред нозе ѝ претрча бел зајак во 
елек, од кој извади џебен часовник и токму во мигот 
кога се чинеше дека нешто ќе проговори, се слушна 
еден тап звук проследен со:

– Неранимајко еден! Сегде си го пика носот! Само 
уште еднаш да те видам! – заканувачки ѝ се обрати 
на крзнената бела топка, што одлета во непознат 
правец.

Пробуричка во џебовите и по два-три неуспешни 
обида успеа да се добере до својот компас. Го намес-
ти прописно, се загледа во него, промрморе за себе 
„Така и си мислев!“, ги дувна нервозно перчињата 
коса што ѝ паѓаа над очите, го врати компасот на ме-
сто и тргна.

Изоде таа метри и центиметри и стигна до дуќа-
нот на Трајко Месарџиевски. Го крена погледот и не 
толку изненадено, колку што нервозно, прос’ска низ 
заби: „Ќе ја убијам оваа мајка ми! Пак ми го обесила 
миленичето!“
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И токму во моментот кога сакаше да го напра-
ви првиот чекор внатре, тоа и го направи. А по овој 
следеше и втор, и трет и... Тука запре. Муштерии. Ку-
пуваа свински уши и опавче за пача. Имаа проблем: 
ушите не беа идентични. Но знаејќи дека ништо на 
светот не е совршено, се утешија со фактот дека 
опавчето е едно и дека не ќе има со што да го споре-
дуваат, па го купија без приговори.

– Охо–хо! Кого имаме тука?! – извика Трајко и по-
чна да се клешти и да ги испушта оние чудни звуци 
кога вдишуваше, што веројатно беа последица на 
професионална деформација.

Здодевно беше во неговиот дуќан. Сите произво-
ди беа со амбалажа во месо боја.

– Кога беше мајка ми?

– Вчера.

– И најде баш Доли да ти ја донесе, а? Баш 
Доли?! Мојата кутра кротка Доли! Моето кутро си-
раче! Копилињааа!!!

Скокна, го грабна за носот и му го потегна. Тој 
зина да вреска, а таа му напика прасе во устата, 
кое пак, во својата уста имаше јаболко, во јаболкото 
беше Сончевата сестра, но во неа не ќе влезе никој 
до крајот на приказнава. Го турна неранимајкото на 
валканиот под, зеде една коска, ја излижа до коска, 
зашто таков беше обичајот за Свети Јован. Зеде еден 
од месарските ножеви и го остави на прагот. Запа-
ли чкорче и го стави на сатарот. Три пати прескокна 
преку него и наизменично изговори: „Сив дух, сив 
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Свети Јован! Сив дух, сив Свети Јован! Сив дух, сив 
Свети Јован!“...

I wish I could eat your cancer, when you turn back.

   (Nirvana – Heart–Shaped Box)

Ги отворив очите.

„Овој човек направил нешто извонредно. Пос–
ледните три фотографии ме уништија!“ – наслов на 
една статија за фотограф, чијашто жена боледува-
ла од рак на дојката. Низа фотографии покажуваат 
сцени од нивниот живот, всушност, како болеста на-
предувала. Околу болната жена семејство и пријате-
ли. Сите со насмевки, како божем се фотографираат 
во ноќен клуб на забава, а не во болница. И како бо-
жем пијат виски и не е тоа шишето инфузија зака-
чено со игла во вената од левата рака на нивниот 
близок болен. Последните три фотографии: празен 
кревет; поглед од шофершајбна кон автопат (врне) и 
последната – нејзиниот гроб.

Фотографот имал организација за добротворни 
цели. Собирал средства за помош на жени заболени 
од рак на дојка. ОК. Тоа е ОК. Потсетува на слика-
та на Клод Моне „Камил Моне на смртна постела“. 
Уметност, да речеме. Но сепак, не ми се допаѓа. Се 
прашувам што? Дали тоа што споделил интимни 
моменти од животот на својата сопруга, за кои не 
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знам дали таа дала согласност да бидат објавени 
или што веднаш под оваа статија следуваше друга 
со наслов „Каков е вашиот карактер според чевлите 
што ги носите“. Нешто тука не е в ред. И како ли из-
гледал овој човек додека ги обработувал фотогра-
фиите во Фотошоп? На што мислел? На својата мрт-
ва сакана и плачел па тастатурата се преплавила од 
неговите солзи и процесот траел долго, долго, пре-
долго и едвај завршил. Или пак, единствено мислел 
на тоа кои алатки да ги употреби, кој фото филтер 
и слично, за фото галеријата да добие драматика?

Ова е некако исто, како кога гледам вести на 
телевизија. Известуваат за војна, или за откриен 
синџир на педофилија, или за мајка што сопствено-
то дете го чувала со години затворено во багажник 
од автомобил и заедно со својот партнер го силувале 
и малтретирале истото, од неговото раѓање. Детето 
е пронајдено во животозагрозувачка состојба, голо 
и извалкано во сопствениот измет, со заостанат мен-
тален развој. Социјалните служби веднаш ги приве-
ле родителите монструми и им ги одзеле и нивните 
три здрави деца. Вестите се прекинуваат поради 
реклами. Економско пропагандни пораки: Среќно 
семејство прави сериозни напори во својот „зафа-
тен“ живот да руча заедно и она што ги поврзува е 
токму новото пакување од два литра кока–кола, по 
пристапна цена. Веднаш потоа – реклама за некој 
чај за слабеење, или вијагра, или некои милион глу-
пави нешта, со кои некој успешно ни го одвлекува 
вниманието од она што навистина треба да нѐ загри-
жи. Искрено и чесно би било кога на ТВ би гледале 
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како се рекламираат најновите руски ракетни сис-
теми за противвоздушна одбрана. Па некоја секси 
заводлива Катјуша ќе ни намигне и ќе се насмевне, 
прекрстувајќи ги своите долги нозе како Шерон Сто-
ун во Основен инстинкт, додека на екранот трепка 
банерот за сезонско снижување... Следно би било: 
„Изработувам политички говори за избори, седници 
и сечење црвени ленти со ножички. Гратис лекција: 
како додека сечете со ножичките, успешно да зачу-
вате парче од лентата со еден единствен елегантен 
потег“. Веднаш потоа, на вести: Откриен е лек за 
ракот и сидата. Групата лекари, коишто работеле 
како нерегистрирана здравствена организација се 
приведени и ќе одговараат за сторениот прекршок 
пред меѓународниот суд...

The lunatic is on the grass.
The lunatic is on the grass.
Remembering games and daisy chains and laughs,
got to keep the loonies on the path.
The lunatic is in the hall.
The lunatics are in my hall.
The paper holds their folded faces to the floor
and every day the paper boy brings more.
And if the dam breaks open many years too soon
and if there is no room upon the hill.
And if your head explodes with dark forbodings too
I’ll see you on the dark side of the moon.

(Pink Floyd - The Dark Side of the Moon: Brain Damage)
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Кога и да погледнев на тоа место, една мравка 
лазеше секогаш во истиот правец, по истата линија. 
Кога и да погледнев на тоа место, ја гледав мајка ми 
како свиена лежи на студените скали, чекајќи да се 
сварат нејзините портокали во чоколада, некој лек, 
за некоја болештина. Кога и да погледнев на тоа ме-
сто, гледав розово свежо месо, со бели жили и мирис 
на срнечка смрт. Кога и да погледнев на тоа место, 
гледав зелени кактуси и лимон осветлен од месечи-
ната. Кога и да погледнев на тоа место некој ноќен 
молец ја гризеше ткаенината. Кога и да погледнев 
на тоа место мравката повторно лазеше. Секогаш во 
истиот правец, секогаш по истата линија...
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– You’re so crazy, I think I wanna have your baby! 
– довикна истата онаа девојка, сега седната меѓу 
раперите. 

What a man од Salt ‘n’ Pepa, препознав. Тоа беше 
реченицата од која сфатив дека треба да се омажам 
со оној, што ќе посакам да биде татко на моите деца. 
Се разбира и од емисиите Опстанок. Животните се-
когаш се спаруваат во сезоната за парење, имаат 
различни начини да се грижат за потомството, но 
главно, ги делат обврските. Ми се допадна тоа.

Што му должам на рапот? Скоро сѐ. Од Доктор 
Албан научив за денталната хигиена. Тој ги миел 
своите заби осум пати дневно. Јас, пак, обично два 
пати, како и секогаш пред излегување од дома. Од 
Салт ен’ пепа научив дека сексот е нешто за кое може 
слободно да се зборува „Let’s talk about sex baby, let’s 
talk about you and me…“ Од Ен Воуг дека црната боја е 
classy. Од Ванила Ајс дека Андер прешр на Квин може 
да добие и нов фанки вајб и сосема е доволно да си 
пееш два збора што немаат некоја смисла, а баш ти 
го прават филмот, за по цел ден да си кулираш и да 
си повторуваш: „Ајс, ајс бејби.... Ајс, ајс бејби...“. Кога 
ќе успееш во некој свој проект можеш да си запееш: 
„Уоу памп д џем, памп ит ап, јеах!“. А на излегување 
пред момците треба да се држиш со ставот „ју кент 
тач дис! Та–на–на–на та–на–на–на кент тач дис!“. И ќе 
си денсаш во своите бициклистички со зелена лента 
на рабовите. Rhythm is a dancer it’s a soul’s companion 
people feel it everywhere! Д бест ми беше нашата Ена 



125

Веко. Од неа научив дека не треба да излегувам со 
келнери, но и дека си многу кул ако пиеш млеко, 
пишуваш поезија и слушаш љути џезови. Многу ми 
беше тапа оној Кулио и некој си Генгста парадајз. Не 
го контав и девојчињата од шесто А имаа сериозно 
лоша кореографија за школскиот патронат. Од Ку-
лио ништо не научив. Ама Информер ми отвори нови 
видици. На Сноу му должам најмногу, од аспект на 
поет, се разбира.

Момчињата од задните седишта репуваа:

Центар пажња
центарфор
куров ми е
чесен збор
куров ми е 
смрдлив твор...
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Пред мене седнаа двајца другари. Молчеа. За мо-
мент едниот ја поткрена главата како да сака да каже 
нешто.

– И?

– Сакав да кажам нешто. Нешто многу важно са-
кав да ти кажам. Заборавив.

По некое време повторно ја крена главата.

– И?

Другиот замавна со раката. Пак заборавил.

Молк уште некое време.

Речиси заборавив на нив, кога слушнав:

– Го убив.

– Кого? Татко ти?

– Не бе. Чудовиштето под креветот. Во ништо по–
веќе не верувам...
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Мојата станица. Не помрднав ни мускул.

Вратата од автобусот тресна силно затресувајќи 
ја мојата сива мозочна маса.
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If I were a swan, I’d be gone.
If I were a train, I’d be late.
And if I were a good man,
I’d talk with you 
more often than I do.

If I were to sleep, I could dream.
If I were afraid, I could hide.
If I go insane, please don’t put
your wires in my brain.

If I were the moon, I’d be cool.
If I were a book, I would bend for you.
If I were a good man, I’d understand
the spaces between friends.

If I were alone, I would cry. 
And if I were with you, I’d be home and dry.
And if I go insane,
and they lock me away, 
will you still let me join in the game?

  (Pink Floyd – Atom Heart Mother: If)

Ако бев добар човек, ќе ги разберев растојанија-
та помеѓу луѓето. Никогаш не ги разбирав во потпол-
ност. Не научив кое е идеалното времетраење на 
една прегратка. Кој е идеалниот стисок. Треба ли 
само да ја прегрнеш личноста што ја поздравуваш 



129

така срдечно или треба и да ја бакнеш. Да ја бакнеш 
навистина в образ или на божемски, онака во воз-
дух. Не научив многу нешта. Ти ме напушти прерано. 
Сивото маче немаше одговор на моите прашања.

Растојанијата... Еднаш читав дека идеалното рас-
тојание според некои истражувања е 45 центиметри. 
Дали е така? Што прави од мене ова незнаење? Лош 
човек или едноставно жена? Некогаш стоиш крај 
мене, а си толку далеку. Некогаш си така далеку, а 
те чувствувам. Има утра кога излегувам од дома и те 
гледам како стоиш подолу на скалилата. Ме гледаш. 
Чекаш да те пресретнам. Исчезнуваш. Потоа, те гле-
дам на улица. Одам, забрзувам со насмевка кон тебе. 
Постоиш само пар секунди. Исчезнуваш. Тогаш, ги 
погледнувам мачките, жолтото куче и се смеам. Вед-
наш барам утеха. Кој си ти? Го менуваш обликот сиве 
овие години. Кој си ти? Те имам и немам истовреме-
но. Немам мир. Колку ретко е тоа чувство на мир. По 
него копнеам. Те нема.

I’ve always been mad, I know I’ve been mad, like the 
most of us are... It’s very hard to explain why you’re mad, 
even if you’re not mad...

(Pink Floyd – The Dark Side of the Moon: Speak to me)
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Некаде читав дека сите банани во слободна про-
дажба во светот потекнуваат од клонираните стебла 
на само две банани. Се прашувам, имав ли некогаш 
среќа да ја вкусам втората или секогаш јадам една 
иста банана, како диск што прескокнува...
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Еден човек затропа на вратата од автобусот до-
дека стоевме на семафор. 

– Отвори бе мајсторе! – викаа патниците. 

– Ќе отворам јас ама ако ме казни полиција, вие 
ќе плаќате! − рече.

– Шефе, фала многу, шефе! Те видов на жуто и си 
реков ако не продужи ќе го фатам. Многу јака ствар 
тоа жутото светло, шефе!

– Абе плати карта, не ми збори!

– Чекај да ти кажам шефе, многу јака ствар ти 
е семафор. Ти ка’о шофер мора да знаеш најбоље. 
Семафор ти е огледало живота, бе! Пази вамо: прва 
ствар ш’o еден семафор ти кажуе е дека не е све цр-
но-бело бе брат, сфаќаш? Има бои! Е сеа, втора ствар 
ти е: заш’о баш црвена, жута и зелена? Ти текнуе? 
Еее, не ти текнуе, бе сине! – се клештеше човекот до-
дека се трудеше да се одржи исправен во возењето 
без да се држи за шипка или седиште.

– Слушај вамо. Све ти е симболика, друже. Знаци, 
симболи и поруки. Пример, црвено значи да стоиш, а 
зелено да шибаш, така?! Така. – си одговори самиот.  – 
Е сеа, кој кур жуто бе? А? Тебе мала ти текнуе? – ѝ се 
обрати на една пицната студентка од провинција. – Не 
ти текнуе бе мала, тебе све ти е розево! Ха–ха–ха–ха! 

Прати шефе. Жута ти е најјебачка боја. Кај сите 
цивилизации боиве горе-доле исто значат, иста 
симболика имаат, али жута – не! Кај едни ти е скроз 
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позитивна боја, кај други – скроз обрнуто. Кинезиве 
мислат дека жута е уба’а боја, боја на младос’. Дека 
они се жути! Конташ? Ха–ха–ха! Е сеа, ние тука бел-
ците, пош’о пожутуеме кога ни се лоши, жутата ја ра-
чунаме за лоша боја. Болес’ е жута, есен е жута, уми-
рачка бе брат, ме конташ? На тоа ни асоцира жута. Е 
затоа мала, некои паметњаковичи ставиле жута боја 
на семафооор. – ја просветли девојката.

– Е што значи жуто на семафор бе? – довикна 
едно од момчињата од задните седишта.

– Мали, прати вамо. Нишо не значи бе! Ништо! – 
се смееше. – Знаеш ти кој е Буда?

– Да ми се фатиш за муда! – се смееја раперчињата.

– Хе–хе–хе, нема проблем мали, али само да ти 
докажам. Значи, Гаутама Буда жутата боја ја рачу-
нал за боја ш’о му симболизира смиреност, бегство 
од секојдневие. Жуто си медитирал, конташ? Е сеа, 
можда некој будиста бил тој фраерот семафор прв 
ш’о праел и му текнало! Кога е жуто на семафор ш’о 
значи, а шефе?

– Абе плати карта, доста сереш! Ти ибам тоа ненор-
малниот, секој ден по некој филозоф ми се качуе у ау-
тобус, ти ибам државата, ти ибам! – прос’ска возачот.

– Шефе, прати вамо. На жуто бе брат, ти треба да 
стоиш, да се спремиш, така?! А за ш’о се спремаш бе 
брат? Е, не знаееш... Или ќе е црвено или ќе е зелено 
после жуто. Ама ако не го видиш од порано, поима 
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немаш. Тоа е тоа брат. Огледало живота! Ако не заста-
неш бе брат, да размислиш малце, кај кур идеш, на 
прав пут ли си, да не треба да свртиш негде, нигде не 
идеш бе брат, нигде не стигаш. Џабе шибаш, шефе. У 
круг се вртиш и на крај у гаража! А? Ха–ха–ха!

Прати сe’а! Гле’аш? Зелено е! Шибај! Семафор ти 
е шефе, дрво живота!

– Е ај се’а, нели беше огледало живота, што се-
реш?! – дофрли еден човек што до сега го немав за-
белажано.

– Брат, семафор ти е пуно срања бе, све ш’о са-
каш може да биде. Ја’ на пример го гле’ам ка’о Ози-
рис, оној богот од Египет, го знаеш? Бог на вечен 
циклус, друже, на препородуење, смена на годишња 
доба, бе брат. Се’а е зелено, после ќе узрее, и на крај 
жуто ќе скапе и ќе умре, и после па’ зелено, конташ? 
Мо’еш пуно да научиш за чо’ек према тоа како се по-
наша со жуто светло на семафор. Дали ќе застане и 
ќе се спреми ка’о зрел чо’ек за тоа ш’о му иде у жи-
вот или ка’о шупак ќе помине на жуто со затворени 
очи и поима нема дали идело црвено или зелено по-
сле жутото. Нема иницијација, бе брат, и ќе си врти 
цел живот у круг. Си има зашто, бе друже, за све си 
има зашто. Права мудрос’ е да мо’еш у наједностав-
ните ствари да го видиш тоа бе брат. Некад мора да 
застанеш у име на тоа да продужиш даље. У име на 
прогрес, бе брат...

Абе... Семафор ти е све! Семафор ти е и Феникс 
бе друже, ама на кого ја’ му зборам. Шефе, дај заста-
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ни жити мене, кај ја собра публикава?! Везе немаат 
бе брат, дај симни ме, жити мајка.

– Ма носи се у курац! – рече возачот додека нагло 
закочи и со сласт ја затвори вратата зад мудрецот. 

– Шефе, не сум ја за у курац, јас сум Господ Бог, 
еднорог, босоног, психолог, некролог и све друго ш’о 
завршуе на ог! – беа неговите последни зборови.
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Си биле двајца браќа: Сизиф и Језиф. Сизиф го 
тркалал каменот, а Језиф си останал свој.
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Новиот асфалт беше во гранули, како и моето ут-
ринско кафе. Свеж. Истурен од камиони. Згмечен од 
валјаци. Мастилав. Темен. Леплив. Истурен пред нас 
насилно. Брутално. На сонце се топеше. По дождот 
уште посилно мирисаше. Како полнета бонбона од 
Европа крцкаше. Како жив песок со обувки се хране-
ше. Со син јазик од кинеско куче, како стар Францу-
зин, ѓонови бакнуваше.
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Моето второ семејство се распаѓа. Се чини никој 
не може да се носи со мојата љубов. Осoбено не отка-
ко ќе ја изразам. Jа поминав границата. Не го почиту-
вав растојанието меѓу нас.

Yo’re so hard to please
What do you want from me?

Do you think that I know something you don’t know?
If I don’t promise you the answers would you go?
Should I stand out in the rain?
…
I’m not the one you need
What do you want from me?

  (Pink Floyd – The Division Bell: 
  What Do You Want From Me)

Мир. Сакав мир. Но не му кажав. Никогаш. Ништо 
не боли повеќе од нечие отсуство. Дури и кога е тука 
крај тебе. А особено кога не е. Oсобено кога не е...

Where were you when I was burned and broken?
While the days slipped by from my window watching
Where were you when I was hurt and I was helpless?
Because the things you say and the things you do   

                surround me.
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I took a heavenly ride through our silence
I knew the moment had arrived
For killing the past and coming back to life…

   
  (Pink Floyd – The Division Bell: 
  Coming Back To Life)

Како малечка прво научив за една таканаречена 
платонска љубов. Не, не љубов кон Платон и негово-
то дело, ами така, како кога сакаш симпатија. Моето 
срце беше помалечко од она на баба ми, ако за раз-
мер и мерка се има предвид онаа шноличка што таа 
еднаш ми ја подари. Сепак, нашите срца се растегли-
ви како матка. Може внатре да собере и едно и по-
веќе бебенца. Така и нашите срца. Во нив има место 
за многу љубови. Па и за онаа кон татковината. За 
книгите, за велосипедите, за родниот град, за родно-
то село, за миленичињата, за играчките, за родите-
лите, браќата, сестрите, за суви лисја, за пламенче, 
за чај и колачиња. Има место за љубов кон сопругот/
сопругата, другарите, соседите, децата од твој клас, 
колегите од факултет или од работа. Има внатре ме-
сто и за љубов кон уметноста, музиката, архитектура-
та... Сите тие нешта ги љубиме платонски.
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Има родители што сметаат дека ако на децата 
им покажат премногу љубов, ќе ги разгалат. Што е 
тоа премногу љубов? И нели треба да има од неа сѐ 
повеќе?

Чудно е ова што се случува со светов. Ми се чини 
оти нештата се такви токму поради недостаток од 
љубов во нас. Така се пропагира и на рекламите за 
кока–кола. Стана ин да се промовираат „вистинските“ 
вредности. Како ли дојдовме до тоа? Што се случува 
со човештвото? Од каде потребата да се промовира, 
наместо да се живее љубов? Кој ни го наметна тоа?

Консуматорско општество. Петминутна слава. 
Сексот продава...

И тогаш ќе кажеш некому дека го сакаш, дека ти 
недостига, дека се грижиш за неговото здравје и тој 
некој се плаши, бега од тебе, те отфрла. Оти е страш-
но. Оти за такво нешто нема соодветна матрица, со 
којашто би го поврзал твојот исказ. Оти не знае како 
со нешто такво да се носи. Како да се однесува потоа. 
Па оти е ставен во непријатна ситуација, те прогла-
сува за курва. За некоја, на која ѝ мрда опашката. 
Неодамна, во црна хроника пишуваа за еден човек 
што ја убил жената на својот најдобар пријател. Сме-
тал дека е таква. Можеби била. Можеби неговиот 
другар бил уште полош од неа. Можеби и не била. 
Можеби токму овој бил вљубен во неа и не можел да 
поднесе да ја гледа така блиску, а толку далечна во 
исто време. Луѓето се комплицирани и непредвидли-
ви машини. Никогаш не знаеш на што се подготвени 
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за љубов или поради недостаток од истата. Кој може 
да ја негира љубовта?

Во твојот свет без љубов, 
сѐ ќе престори во смрт
и сѐ почесто тоа те радува...

   (Аргхангел – Превез)

Ме боли секогаш кога некој сака да наплати од 
неа. Преплавени сме со пораки од извесни непро-
фитни организации и „реални“ видео клипови, на 
кои покажаната љубов и грижа кон бездомниците, 
децата без родители, жртвите на семејно насилство 
се глорифицира. Некој таму има потреба да го храни 
своето его со солзите на овие луѓе, а својот џеб со 
парите од компаниите, чијашто реклама суптилно се 
појавува во истото видео. Подаривме вода за децата 
од Кенија (етикети од компанијата што пакува извор-
ска вода). Подаривме облека за бездомниците (некој 
препознатлив моден бренд). Играчки за сирачињата 
(повторно на сите страни логоа од познатата компа-
нија за играчки)... Додека на својот мобилен гледаме 
клипче на Јутјуб како некое кученце е спасено од 
поплава од страна на едно мало храбро момченце 
топејќи се од љубов (но пред да го погледнеме ова 
неверојатно видео мора да изгледаме и реклама за 
новата револуционерна крема против брчки), крај 
нас во автобусот, некому му се лоши. Во чекалната, 
човек умира. На патот, една желка е превртена. Од 
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гнездото, паднало пиленце пред да научи да лета. 
Некаде некоја принцеза е грабната од змејот!

Што ли е тоа што ни го поматува умот? Она што 
не ни дава да го изделиме реалното од виртуелното. 
Она што нѐ тера да идеализираме ликови од сери-
ите, наспроти реалните луѓе. Што нѐ уверува дека 
телевизијата е член на семејството. Што од нашите 
деца прави неспособни зависници од виртуелна ре-
алност и луѓе што не ќе знаат да запалат оган кога ќе 
им биде потребно.

Време е да го отковеме Прометеј од карпата. Оре-
лот, дали конечно ќе се смири? Бог ќе нѐ врати ли 
назад во Ид’н, оти не јадеме повеќе од дрвото на зна-
ењето? Црквата ќе престане ли да спалува книги и 
да фрла анатеми, немајќи кому да ги упати? Ќе прес-
тане ли човештвото да војува, оти ќе нема доволно 
луѓе што би излегле надвор од дома?

Се сомневам во последното. Матрицата вели: 
хаос – кулуминација – космос. Таа кулуминација се-
когаш подразбира многу жртви. А тие луѓе ќе заги-
нат од љубов и ќе убиваат од недостаток на истата.

Агенции за лични контакти, социјални мрежи, 
знаковен систем за изразување емоции.  Неверојат-
ни откритија во козметичката индустрија, но сепак, 
нема лек за СИДА. Нема лек за канцер. Нема лек за 
Алцхајмер. 
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Технолошкиот напредок е неспорен. Кого го за-
сега еволуцијата? Дарвин некаде згрешил. Оти, овој 
регрес или стагнација не успевам да си ги објаснам. 
Земјата врти во круг. Ние сме мали ’рчки во тркало 
закачено на кафез. Се движиме назад кон местото од 
каде што тргнавме.

Што ли е тоа што нѐ упатува таму?

Во овој миг, јас сум во возило на јавен превоз. 
Тука, во моментов, има уште дваесетина луѓе. Се 
возиме на улица, по која пешачат или се возат уште 
луѓе. Над која надлетуваат птици. Над кои надлету-
ваат авиони. Над кои кружат сателити. Над кои ор-
битира Месечината.
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Нема темна страна на Месечината, Марла.
 Всушност, целата е темна.
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Мојата станица.

Врне. Дува ветер. Сончево е. Дува ветер. Магла. 
Ветер. Мрак. Месечина. Студ. Слана. Магла. Ветер. 
Сонце. Дожд. Студ. Снег. Сонце. Мрак. Црна ноќ. Му-
гри. Зелено. Жолто. Сино. Бело...

Кога тргнав? Каде одам? Ќе стигнам ли некогаш?

Моите чевли се калливи. Моето лице е мокро. 
Мојот облак не ме напушта.

На твојот гроб секогаш поставувам прашања. 
Твоето отсуство не одговара. Еден гоблен со папага-
ли ќе остане незавршен. Засекогаш.





Поговор
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НЕМА ТЕМНА СТРАНА НА МЕСЕЧИНАТА, МАРЛА, 
ТАА ЦЕЛАТА Е ТЕМНА

Кон романот Годишни времиња 
од Јулијана Величковска

Со овој цитат од последното поглавје на минима-
листичкиот, постмодерен, деконструктивистички 
роман Годишни времиња од Јулијана Величковска, 
слегуваш од раскошниот автобус на писателката 
разочаран што волшебното патување завршило и 
што си дошол до последната станица. Извонредно! 
Не, не се тоа Годишните времиња на Вивалди, туку 
сосем поинаквите сезони на писателката Јулијана 
Величковска. Не станува збор за роман што само 
формално си го читал за да напишеш нешто, туку 
за едно животно патување на еден свесен човек за 
себе, за околината полна со петли, кокошки, мачиња, 
кучиња, молци… И сите си имаат своја важност. За 
сите нив, Величковска има по некој збор, убав или 
неубав, зависи. Но емотивен, секако, лирски обоен, 
онаков, што е благороден материјал од кој се прави 
книжевност. 

Несомнено, ако начинот на кој се напаѓа темата 
го прави, меѓу другото, авторот писател, станува 
збор за огромен талант за пишување... Целата нара-
ција пикната во една тура на градски автобус од по-
четната до крајната станица на која, веќе реков, за 
жал,  мора да слезеш. И, воопшто, не би била нова 
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и интересна целата приказна да не е таа преполна, 
понекогаш со лирски, понекогаш со мрглави, но 
секогаш со живи сеќавања на ликови запаметени 
како баба, дедо, мајка, татко, очув... И чувства како 
страв од смртта, презир, човечност, разбирање... 
И сето ова проткаено со најубавите стихови од пе-
сните на славните рок-групи: Нирвана, Пинк Флојд, 
Азра, Архангел...

Зачудува и восхитува не многу долгата нарација 
што е кажана паратаксички, со куси, разбирливи и 
моќни, прости реченици полни чувственост, страст 
за живот, топлина, љубов. И кога очекуваш сите 
сеќавања да бидат кажани во хипотакса, односно 
со бројни зависни реченици залепени за главната, 
независната, за да ја објаснат, гледај чудо – пријат-
но изненадување. Авторката Величковска, навлегу-
ва во длабочина, прави вешто психолошки портрет, 
односно ги кажува индивидуалните приказни за 
судбините на најблиските и (пред сѐ својата!) пак 
низ паратакса, односно, со лирско и прецизно повр-
зување на куси, независни реченици. Одлично! Мае-
стрално! Понекогаш од црната дупка на сеќавањето 
излегуваат мисли за политиката, нашата совреме-
ност, нашата борба за промени, војната од 2001-та 
година, бавното умирање на Балканот и неговата 
душа... И сето тоа е кажано низ споменот на некој 
близок Балкан што дошол на овој свет, јадел, пушел 
со луле, пиел и си заминал од него небаре незадово-
лен од неговата поставеност.

Сепак, се чини, барем за мене, врвот на пату-
вањето е кажан во три-странички долгиот, речиси, 
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генијалниот, ироничен монолог за жолтото и за се-
мафорот на шверцерот што се качува на автобусот 
без да плати! Феноменално! И тоа на скопски говор! 
Филозофски скен на животот! Дека животот е едно 
покусо или подолго патување кое не води никаде! Сѐ 
се врти во круг! И Бог, ако го има, е кружен!

Нема темна страна на месечината, таа целата е 
темна, ни порачува писателката Јулијана Величко-
вска парафразирајќи ги Пинк Флојд. И нема. Месе-
чината има само светла страна каква што е светла и 
иднината на оваа наша многу талантирана и богато 
надарена писателка, Јулијана Величковска. Совре-
мената македонска и светска книжевност има, не-
сомнено, иднина со неа!  Овој роман е само потврда 
на моиве пофални зборови. Не се сомневам дека 
иднината ќе ги зацементира на закачалката од со-
времената светска литература!

Драги Михајловски
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Јулијана Величковска   ГОДИШ
НИ ВРЕМИЊ

А

Роман, кој не само што може да се 
чита, туку може и треба да се доживее 
со сите сетила и со сите хистерии и 
терапии на детството. Роман, кој тре-
ба да се прегрне како дете и во него 
истовремено да се бара и детето и же-
ната. И архетипот и трипот, фолклорот 
и рокенролот.

Душко Крстевски

„Годишни времиња“ е еден фраг-
ментарен роман – составен од свои и 
туѓи приказни, стихови, песни, споме-
ни. Започнува со спомени, се префрла 
на психоанализа и завршува со фило-
зофски заклучоци. Во него се инкор-
порирани и цели текстови на песни. 
Тоа е еден автобиографски, музички 
роман на текот на свеста.

Иван Христов (Бугарија)

Негде помеѓу љубовта и смртта, 
помеѓу присуството и отсуството, ме-
шајќи, на моменти непрепознатливи, 
чудни некои синоними помеѓу себе. 
Текстот на Величковска е како до-
аѓање на некој одамна заминат прија-
тел, кој се враќа да потсети со доза 
носталгија на она што било, без кое 
она што е, не би можело да биде.

Мерсиха Исмајлоска

„Годишни времиња“ е книга за 
сеќавањето како раѓање одново и ми-
словен премин низ сите животни ета-
пи во тесното пространство на еден 
автобус. Човекот навистина се при-
кажува како една мала вселена со ин-
дивидуални катаклизми и решенија. 
Точка околу која се пластат безброј 
слоеви, но и во која сѐ е подредено 
според космичкиот модел.

Ива Анастасова (Бугарија)

www.pnv.mk contact@pnv.mk
ГОДИШНИ ВРЕМИЊА

Јулијана Величковска


	Blank Page
	Blank Page



