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Стриповите отсекогаш биле голем дел од 
мојот живот. Од дете силно ми влијаат.

Не мислам на Дизни, Ворнер Брадерс, такви 
работи. Зборувам за стрипови од весници, за 
карикатури и цртани романи.  



Тие заземаат ГОЛЕМ дел од мојот ум. Како цело време 
да ги споредувам работите што ми се случуваат со некоја 
прашлива стара карикатура. 

Можно е премногу да мислам на ова.

Еве на пример... Божиќ ’86-
та. Го посетив семејството во 
Лондон, Онтарио, и се шетав низ 
антикварни книжарници...

...во главата ми се вртеше 
стариот Чарли Браун стрип, 
мислам неделната страница 
– со Снупи.

Во стрипот тој си спие врз 
куќичката, а во текот на ноќта врз 
него напаѓал пласт снег. 

Тој се буди без да го помрдне снегот и се нервира 
зошто нема да може да си го најде садот за јадење. 
Му текнува дека можеби не е покриен со снег, 
можеби ослепел. 

Малку паничи но одеднаш срипува од снегот и сфаќа 
дека не е слеп. На крајот Снупи танцува и пее: „Снег! 
Прекрасен снег!“



Во ред, не е баш да пукнеш од смеа 
и пораката е едноставна – но на тоа 
мислев. Да, поврзаноста е очигледна, 
надвор врнеше снег и оттаму шегата со 
снег. Ништо длабоко. 

Глупо е, но се колнам не можам ништо да направам без... 
мислам, едвај кажувам здраво некому без да помислам на 
Доктор Сеус, стариот Бемелманс или неповторливиот г. Шулц. 

Мило ми е што конечно 
ќе се  ослободиме  

од дел од  
хумористичните  

книги.  
Ха ха... 

да. 

Со причина го спомнав 
токму тој ден. 

Ако ви се допаѓаат 
старудииве, дојдете пак. 
Постојано наоѓам вакви 

работи. 

Добро

Баш дента најдов книже со кое 
ми се отвори сосем нов свет на 
карикатурата. 

Книгата се викаше „Забава во  
канцеларија“, илустрирана од 
Витни Дероу Џуниор. Ја купив 
нагонски.

Никогаш не бев чул за г. Дероу, но толку ми се допаднаа 
цртежите што ја купив книгата. 

Книжето ми разбуди, мислам, 
доживотен интерес за цртачите на 
стариот „Њујоркер“.



Здраво, 
мамо. Се 
вратив.

Ете кај си. Ме загрижи. 
Помислив да не си го 
згрешил автобусот. 

Се снајдов.
Не, не. 

Белки си гладен. 
Брзо ќе биде 

готова вечерата. 
Супер. 

Каде е 
Стивен?

Во бања. Таму би 
седел цела вечер,  

да го остави  
човек. Аха. 

Се надевам  
не ги потроши 

сите пари. 

Ма не! Само 
неколку  
книги. 

Како денес 
во црква, 
мамо?

Ах, каков  
ден!

Дојде шесточлено 
семејство... бегалци... 
и моравме сите да ги 

опремиме.

Не е лесно! Мора да им 
погодиш величина од око. 
Чизми, капути, џемпери – 

сè на куп. 

А после старата Мона 
пак почна со нејзиното, 

каква џева дигна! 
Плачеше и велеше  

   дека никој не 
   ја сака...

Само заради тоа  
што Едит ù рече да  
се тргне од патот.



Мона? Малку 
ретардираната?!

Така е. Ах, се трудам 
да имам трпение, ама 

некогаш...

СТИВЕН! ИЗЛЕЗИ ОД КАДАТА! 
Таму си цел саат! Секогаш мора 

човек да го опомене.

Еј! Што 
купи? 

Само 
неколку 

стрипови. 

Добро, 
Добро, мамо, 
излегувам... 

Може да ги 
ѕирнам?

Ох, господе Боже! Облечи 
се. Не сакам да те гледам 

во пешкир. 

Аман 
бре, 

Луис!

Како ти се свиѓа 
мојата нова 

маица? 



Да, што да не... 
интересна е. 

Мајк ми ја  
набави долу кај 
пристаништето. Сакаш да 

чуеш виц 
– не баш 
смешен?

Не, фала. Еден тип, Њуфи, врти од  
јавен телефон. Вели „Дечки,  

само што купив кола кај  
вас и сега по грешка ја  
заклучив, а клучевите  
ми останаа внатре...“

И дилерот му вели: 
„Добро, ќе пратиме некој 

да дојде за пола саат“. 
А Њуфи му враќа: „Подобро да 
побрзате, дечки, оти почнува да 
врне, а кровот ми е отворен!“ 

ХА

Баш  
вицкасто,  

Стив. 

Е па, на дечките на 
работа им се допадна... 

дури и шефот  
се насмеа. 

Рече: „нема 
никој ко  

тебе Стив“. 

ХА
ХА

ХА

Ти  
верувам. 

Еднаш бришев под во ќе-
лиите и еден од чуварите ме 
заклучи внатре... рече дека 
сум закана за општеството. 

Знам.Си  
ми го кажал 

ова. 



Добро, дали сум ти  
кажал дека еднаш се 
качив на сцена и...

Да, си ми кажал, 
но сигурен сум 

дека ќе ми 
раскажеш пак. 

Знаеш, беше тоа некоја аматерска 
стенд ап вечер во Рајдаут... и јас 
фино си се качив и кажав неколку 
вицеви. Ми платија десетка  
за да престанам! 

Секојпат кога ќе чујам глупавава 
приказна, сè поневеројатна е. И 
цело време се менува. Зарем 
последниот пат не беа  
50 долари?

Ќе запомнам 
дека сега е 10 
долари за след-
ниот пат да...

ОТСЕКОГАШ БИЛЕ 
10 ДОЛАРИ.

Поштеди 
ме.

Си најде девојка?

Сè уште 
не, мамо. 

Е па, не сфаќам 
зошто, ете, ја батали 
лошата фризура...

...и не сфаќам 
зошто и Стивен 
уште не нашол. 

Можеби ако 
престане да ги 

бара по  
валканине 
кантини... Уххх.



Не е така лесно, мамо...
не паѓаат на...

Добро, ајде, вечерата е гото-
ва...Се надевам дека сакате 
ролат со месо. 

Охохо!

Звучи одлично, 
мамо. 





Мммм...Стивен...
Извади ја  

мачката... ммм 



Станот на мајка ми е заробен 
во килибар. Затоа секогаш тешко ми паѓа кога си одам. Нестрплив сум да се вратам 

во Торонто, но сепак е тешко кога заминувам. Мака ми е што ги оставам 
мајка ми и брат ми, се разбира, но има тука и нешто друго...

Ништо не се менува овде... барем ништо важно. Без 
разлика колку пати заминувам, кога и да се вратам 
е исто. Дури и сметам на тоа дека ќе остане исто.  

Посетите имаат пријатно и добро познато темпо: 
нетрпеливоста кон Стивен, жалбите кон татко ми, 
24-часовното гледање телевизија, кавгите... и 
непресушните чаши розе вино. 

Од детството чувам два јаки спомени 
со мајка ми. 

Во првиот, ја гледаме божиќната парада во Тилбери, 
гратче во Онтарио каде порано живеевме. Без 
сомневање, тоа беше најжалната парада што сум 
ја видел: противпожарна бригада, неколку деца 
извидници и Дедо Мраз кој стои сам во приколка на 
камион. 



Росеше дожд па Дедо Мразот 
мавташе од под целофанот. Нема-
ше повеќе од 20 луѓе... но ја сакам 
таа парада повеќе од која било 
друга во животот. 

Другиот спомен ми е кога имав дванаесет години. Немаше некоја 
случка, заправо, само јас во дневната соба како лежам на каучот и 
читам. Телевизорот беше пуштен и можев да ја слушнам мајка ми од 
кујната. Потполн мир.

Често се потсетувам на спомениве 
кога сум во депресија. 

Сето ова ме води кон спомен од 
уште порано, клучен спомен кој 
објаснува многу работи. Мис-
лам дека тогаш немав повеќе 
од пет години. 

Многу сакав да се пикам и затво-
рам во картонски кутии. Уживав во 
тој безбеден и затворен простор. 

Домот на мајка ми наликува на таква картонска кутија.



Ох, боже....
види го ова! 

Каков морон треба да 
си за да си го врежеш 
името на кактус? 

Го обожавам 
местово. Зошто 

луѓето мора сè да 
уништат?

Не знам. 

Како 
си ти?

Како и 
секогаш, во 
депресија.

Што е  
работата?  

Мери?
Па да, се разбира. 
Ептен ја оплескав 

работата! 
Баш е чудно. Беше 

огромен дел од мојот 
живот... а сега нигде  

ја нема.

Мислам дека 
работите се 
случуваат со 

причина.

Така е. Очигледно ми одговараше 
таа слободна врска. Да не беше 
така, немаше да терам. Сигурно 
ми било досадно... и почнав да 

гледам наоколу.



Само што не очекував дека и 
таа ќе гледа... првиот дечко 
што го сретна – и „пуф“, си 

замина.

Бев уморен од неа, а  
сега откако замина, не  
можам да живеам без 
неа. Очигледно не ја  
разбирам љубовта.

Љубов. Отсекогаш ми 
изгледало дека љубовта 
е комбинација од страст 

и сожалување.

Страст и сожалување… звучи 
добро. Чет, стварно звучи добро. 

Изгледа мора по малку да ја 
сожалувам девојката во која се 
вљубувам. Таа мора да биде 

некако кршлива. 

Треба да запознаеш 
некого, тоа е сè. И 
ќе бидеш добро. 

Тоа е финтата. Не можам 
да запознавам луѓе  

како порано…  
променет сум.

Ух. 

Зезнат сум… полн со презир кон 
сè и секој. Мислам, добро, ми  
се свиѓаат разни работи, но…  

не знам.

Сум станал 
проклет 

критичар.

Во ред е да се 
критикува Сет.

Не, престрог сум. Моите 
судови не се само 

мислења…  
– туку закони. 



Проблемот е што 
или сакам или 
мразам некого.

Зар не 
сме сите 
такви?

Не верувам. Претпоставувам 
дека повеќето имаат  

некоја сива зона во врска  
со своите чувства…

И не дека не среќавам 
фини луѓе. Фини се! 

Само што тоа не е 
доволно. 

Кога запознавам некого, 
мора да е посебен, инаку 
мојот ужасен суд му се 

струполува на грб. 

Само ако речат  
дека им се свиѓаат  
крими романи или  
Марвел стрипови -  

и ги отпишувам.

Тие може и да не забележат. Некогаш само 
седам и им кимам со глава, бидејќи сум 
копиле што нејќе конфронтации, и учтив  

сум додека тие бамборат и си ја сечат  
гранката на која седат…

…иако понекогаш 
им се противам  

за сè што ќе речат.



Но, слушни ме, јас сум 
меѓу најлошите…  не 
зборувам - попувам.

Кога би се сретнал сам себе, би 
се мразел! Никогаш не би ја 

сварил мојата арогантност или 
расположенијата… и милион други 
нешта. Би се отпишал во секунда.

Ах, Сет, 
ништо не ти 

фали. 

Зар не те расположи 
враќањето дома? Вратен си, 

колку, месец дена?
А тоа. Фино беше. 
Секогаш ми е фино 
кога ќе ја посетам 

мама. 

Баш ми беше фино, 
јадев потпечени лепчиња 

со кашкавал, гледав 
телевизија, без притисоци, 

без обврски. 

За жал, фамозната 
исцелителна моќ на  

нејзиниот стан испари штом 
стигнав назад дома…

Некогаш ми се чини 
дека мојата природна 
ментална состојба е  

некој вид блага депре-
сија. 

Можеби сум 
мрзоволен, 

од модерново 
време. 

Ова ми звучи како увод во твојот 
говор „сè беше подобро порано”. 

Не… ама Чет,  
стварно мислам  

дека животот бил поедно-
ставен тогаш, поедноста-

вен за луѓето да најдат 
лична среќа.

Не верувам… мислам дека 
отсекогаш им било тешко на 

луѓето да бидат среќни. 



Баш е добро 
бегството  
од студ.

Имам да 
ти покажам 
ПРЕКРАСНИ 

работи. 

Да? Што  
собираш сега?

Кога бев во Лондон 
наидов на книга, „Забава 

во канцеларија”…
Фини илустрации а? Од овој тип 

се, Витни Дероу Џуниор. 

Да, фино.

Не ми беше познат, па го 
ѕирнав во „Енциклопедијата 
на карикатуристи” и излезе 

дека на времето цртал 
карикатури за „Њујоркер“.

Мислам, ме знаеш. Ме фати 
треска и почнав да пребарувам 

стари изданија на „Њујоркер“ низ 
разни антикварници… 

и добив бинго. 

Да?

Стварно! Види го ова… типот 
што ја води книжарницата 

Вилиџ ме пушти да се качам 
горе во неговата приватна 

колекција и најдов куп 
ствари. 

Буквално почнав 
да се тресам кога 

ми ги покажа 
книгиве. 



Имало цел тон  
ОДЛИЧНИ карика-
туристи во „Њујор-

кер“... ...толку многу 
што не можам 

да верувам  
дека не сум чул  

за повеќето  
од нив.

Погледни ја колекцијава, види ги 
типовиве: Стиг, Хоф, Адамс… овде, 

типов Арно…

Аха.

Погледни ги смеливе потези…  
и композициите. Боже, 

погледни ја оваа. Чудесно! 

А овде… Хелен 
Хокинсон. Има таква 
природна дарба за 
цртање… како и 
повеќето од нив. 

Просто не гледам такво ниво 
на мајсторство денес. 

Да… се гледа 
шармот. 

Чекај, еве го вистинскиот 
пронајдок, 40 изданија на 

„Њујоркер“ од 30-те до 50-
те. Ги најдов во Букленд…  

ме патосираа. 

Секако, бев среќен што ги 
најдов… прекрасни  
списанија… но она што 
навистина ме заинтересира  
е карикатуристот  
по име Кало. 



Да, фино. Фино е, баш фино. 
Фасциниран сум од 
типов. Стилот ептен 
ме привлекува. 

Па можам  
да видам зошто… 

црта слично ко 
тебе.

Стварно 
мислиш така? 

Фала. 

Најинтересното 
е што ова е 

единственото 
што го наоѓам 

од него. 

Стварно?

Ги имам овие 40 изданија, плус 
две антологии, од 1925 до 1950 
и од 50-та до 55-та, и во сето 
тоа - само една карикатура 
од Кало. Десетици од другите 
уметници, ама само  
една од Кало. 

Не можев да разберам 
зошто… па го пребарав 
во „Енциклопедијата на 

карикатуристи”. И?

Ништо. Не беше 
воопшто наведен. 
Којзнае, можеби 

„Кало” е  
псевдоним.

Не ти се свиѓаат нешто 
посебно карикатури-
стиве, Чет, така?

Добри се.

Не те разбирам. Ова се најдобрите 
карикатури што сум ги видел… 

побудалев по нив! Ти црташ 
карикатури…

…зошто не ти се свиѓаат 
малку повеќе?





клик

До уредниците на „Њујоркер“    27 јануари, 1987 
Почитувани, 
      Неодамна почнав да собирам стари изданија од вашето списание,  
особено за периодот од 20-те до 50-те. Со оглед на тоа што и  
самиот сум карикатурист, се заинтересирав за еден уметник  
што сте го објавувале во тој период под 
името Кало. Дали би можеле да ми  
испратите информации во врска со…



Да, да, те 
разбирам… 

но Чет, знаеш зошто  
се јавив… се сеќаваш на 
карикатуристот Кало што  

ти го покажав  
минатата недела?



Да. Бев да барам слични 
ствари. Решив да ја 

проширам истрагата и 
почнав да откупувам и 
други стари списанија. 

И најдов… бинго! Старо 
хумористично списание 

од 48-ма. Антологија, по 
неколку карикатури од 

секој автор. И пази го ова, 
три карикатури преку цела 

страница, од Кало! 

Едната 
дури е во 

каиш. 

Да, прекрасно. Најдов уште две 
колекции на „Њујоркер“, едната 
од 55-та до 65-та, а другата е за 

спорт. Во тие го нема Кало.  

Ти велам, има нешто многу 
интересно кај типов. Не знам 

што е, но ќе дознаам. 

Мислам, 
имам 

неколку 
идеи.

Добро Чет, ќе те оставам раат. 
Се слушаме скоро… чао чао. 

Борис…  
што е рабо-

тата? Да не си 
осамен?

МЈАУ Види каков си. Бу 
бу… мојот голем, 
стар, дебел мачор. 

Што би правел 
без тебе? Ти си 

најдобрата работа 
во мојот живот. 



Извинете. 
Само 

момент 
господине. 



Да, господине, 
како да ви 
помогнам?

Можете да ме упатите 
како да пребарам 

некого на компјутер?

Лесна работа. Ја гледате 
вратана, „Метролајн“? 
Влезете внатре и тие ќе 

ви помогнат. 

Фала. 

КРАЈ НА 

ПРВИОТ ДЕЛ




