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За Човек от што живееше пред Исуса

Десетина години пред мачното и крваво 
распетие на Исуса во римската провинцщ a Jyfleja, 
во еден петок римските водици по наредба на 
Ирод (истиот oHoj за чие владеене се роди Исус 
и го нареди колежот во Витлеем) беше распнат 
еден Човек. За жал Неговото име правта на 
историзата веке одамна го има покриено.

И Toj Човек исто како и Исус се роди во 
Витлеем, а татко му Лосиф и MajKa му Mapnja се 
насели]а во градот Назарет за да се исполни 
кажаното преку пророците, дека Он ке се нарече 
Назареец.

И Он noj де во пустината за да биде искушу ван 
од гаволот и кога поучуваше во синагогите го 
проповедаше Евангелието на Царството небесно 
и лекуваше секакви болести и немок ка] народот.

И за Него се разнесе глас низ цел a QipHja и 
ги доведуваа пред Него сите болни, нападнати од 
различни болестни страдаша, и бесни,и месечари 
и фатени - а Он ги лекуваше.

И по Него одеше многу народ од Галил ej а, 
од Ерусалим и од Jyfleja, отаде Лордан. И Он 
исцелуваше лепрозни, и го излекува фатениот 
слуга на стотни коти ja смири бурата.

И Он отиде во домотна еден мртовчовеки 
го разбуди од мртвите.

5



За Човекош шшо живееше йред Исуса

И пред Него слепитепрогледуваа и немите 
прозборуваа, а народот се чудеше и говореше: 
" Никогаш такво нешто не станало во Израилот".

И Него го презреа во неговиот роден град 
и на едно место само со пет леба и две риби 
нахрани петил]’ади лугеи дозде до своите ученици 
оде]ки по море.

И Него го предаде еден од учениците, а 
Римскиот управник лично гоиспитуваше. И Него 
откако го бичуваа, го соблекоа, му облекоа 
багреница; исплетоа трнов венец, му го кладоа 
на главата и му дадоа во десната рака трека.

И плукаа врз Него и го удираа по главата; 
и кога до]'де на местото наречено Голгота, му 
дадоа да пие оцет измешан со жолчка.

И Човекотго распнаа како што го распнаа 
Исуса, а со Него распнаауште два]царазбо]ници, 
едниот од десната, другиот од левата страна.

И сите нешта што ги направи Исус ги 
направи и Човекот пред него, а сепак Неговото 
име го заборави]а, а сепак Toj не стана Бог.
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Школата што ги пишуваше и 
разместуваше пластовите на исторфта

Првата дилема што си ]апоставувам самиот 
себеси во почетокот на OBoj расказ произлегува 
од самиот наелов на книгата, дали на ова дело да 
му се посветам како на научно-историски труд 
или да го оставам на ниво на книжевност. Од 
проста причина што ми е полесно да пишувам 
раскази, а и од причина што забуната е погол ема. 
А впрочем, преку расказот и трагите можат 
полесно да се скри]ат.

Прашашето, каде се вистинските граници 
мегу вистинската, документирана исторща со 
легендата или митот и со книжевноста, отсекогаш 
во мо]ата миела претставувало една гол ема 
загатка, неистражена сфера на мистерии. На 
oboj Moj интелектуален проблем во последните 
години му додадов уште еден: мокта на кре- 
ирак-ето на историските факти, како на оние 
што доагаат така и на оние што веке одамна 
поминал е. Oboj' интерес посебно ме опседна по 
неколку случа]ни контакти, или поточно никако 
случа]ни контакти, што уште еднаш ми потврди]а 
колку е опасно книжевник да се меша во 
политиката или, ако сакате, политичар да се 
меша во книжевноста.
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Првата таква случа]на средба бешесо едеп 
англиски лорд при неговата посета на нашата 
3eMja, контакт што подоцна се разви во уште 
неколку средби и негова покана да у чествувам на 
една средба во дворецот Виндзор близу Лондон, 
со познати европски имигьа од политиката и 
науката.

Вториот контакт, се оствари при MojaTa 
втора посета на Соединетите Американски 
Држави, конкретно на Организац^ата на Обе- 
динетите нации во EbyjopK, посета за ко]а ни 
самиот до денес не сум свесен како се оствари, 
како одеднаш пред мене се отвори] а сите врати, 
разговори со претставниците на наДолемите 
светски сили, контакти со директори на различни 
одделени]а,упатства, совети и информации.

И третиот контакт, неколку дискретно 
понудени книги, да ги прочитам, за мое сознание,- 
наслови што ги лема во градските и национал
ните библиотеки.

Световната конспиращца постоела отсе- 
когаш, од почетокот на градбата на Соломоно- 
виотхрам, noj авата на Христи] анството, потр ага
та по Светиот Грал, Темпларите, Кабалистите, 
Розенкро]церите, Слободиите зидари (Масони
те), Големите светски религии, Илуминати- 
те,Комунистите, односно Коминтерната, Фашис
тите, Финанските олигархии и конечно ООН и 
мегу овие глобални стожери на светската по
литика и истори]а уште десеттина скоро незна- 
ча]'ни за глобалните движеаа како Карбонарите, 
Скопците, Римскиот клуб, К]у-Клукс Клан, 
Мафи]ата...

Од почетокот на светот, поконкретно од 
почетокот на дефинираната интелектуална 
надмок, што многу често се срекава под името

Школата шшо ги... йласшовише на ucttiopttjaiiia
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" мудрост на одредени луге над други", почнува 
HfiejaTa за световната конспираци]а. Страста и 
BOBjaTa на на]мудрите да го владеат светот, да 
управуваат со ceKoj негов дел, концентраци]ата 
на политичката одлука и финансиската мок да 
бидатво рацетенанеколкумина на]мудри.

Борбата за световната превласт можеда]а 
замиел име како обичен мит каде се борат доброто 
и злото. Петорната досега немалку пати неучи 
за такви борби за светска превласт.Мегутоа, 
oBojnaT таквите битки за превласт со оруж]е 
конечно сезавршени. Се што ке се случува со 
во]на по двеил]'адитата ке биде само обичен 
експериментна нечи|а докторска дисертации.

Конечниот договор на световната кон
спирации е постигнат, со единствен репрезент и 
единствен центар, зградата на ООН. Последните 
светски експерименти ке бидат завршени до2000- 
та, за веке 2010-та да профункционира првата 
легална светска влада во со векови подготвува- 
ниот НОВ СВЕТСКИ ПОРЕДОК.

Процесот на губеше на суверенитетот на 
нациите во сопствените држави е веке одамна 
започнат, а понекаде и завршен. Се повеке ке 
гледаме влади што не можат да управуваат со 
сопствените држави, обезличени нации кои 
cBojaTa сувереност ja подариле или на HeKoja 
регионална заедница или директно на новата 
светска влада со седиште во ООН. Обединетите 
нации, долго време потценувана институции, 
конституирана по принципот на ceKoj а државна 
власт, со Генерално собрание како светски 
парламент, Советот за безбедност како влада и 
конечно,Генералниот секретар како светски 
претседател. Власт со свое знаме, грб, BojcKa,

_______ Школата шшо Ги— иласшоаише на исшорщаша
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комитети за сите сектори од животот, обра
зованието, здравството, земеделието, човеко- 
витеправа.

Според плановите почетокот на Новиот 
светски поредок со единствена светска влада 
треба да започкесо голема светска благососто]ба 
и мир под Koj дефинитивно кезацарува светската 
диктатура на на]мудрите, со дефинитивно 
сконцетрирана мок на политичка ифинансиска 
контрола над светот. Новиот светски поредок 
конечно ке биде воспоставен и секо] ден инди- 
видуалниот интелект ке гледа настани и донесени 
одлуки кои ке немаат никаква логика, а што ке 
ги одобруваат и прифакаат и самите и noKpaj 
сиот внатрешен отпор.

УНЕСКО на прекрасен начин векеги под- 
готвува децата од сите континенти, успешно ги 
усогласува образовните системи според еден 
шаблон, додека сите непослушни ке бидат 
казнети или уништени. Да го споменеме само 
примеротна Ирак, каде цел свет беше свидетел 
на мокта на ООН и на еден преседан, при што со 
одлука на ООН цел свет и oGjaen во]на на една 
држава,за да]ауништат. Ваквитесветски одлуки 
во иднина ке бидат се позачестени кон оние кои 
треба да секазнат. Одлукитеня ООН свловеке 
и повеке ке имаат сила на конечни и зад- 
олжителни за секо]а држава, а владите на по- 
одделните држави не ке можат да донесат нмту 
една одлука, парламентите не ке можат да 
донесат ниту еден закон без ггретходно да се 
консултираат со Службениот весник на Советот 
за безбедност.

Веке во oboj' момент сите главни инфор
мативни програми на националните телевизии,

Школата шшо ги... йласшоиишс ип iicmopujnuia
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ако како прва вест ja даваат одлуката на соп- 
ствената влада,втората вест векеенекаква одлука 
наСоветотза безбедност (светската влада). Како 
подготвителна фаза до моментот кога прва вест 
на сите национални програми ке биде што 
денеска расправала светската влада.

Над сетотоа, кризата на светските политич- 
ки лидери, безличноста на претседателите на 
државитеуштеповекекестанува практика. Со 
еден збор политичката контрола на светските 
збиднуван>а е веке видлива, невидливи се само 
механизмите и светските затворници.

Силата на финансиската олигархи)'а, кон
тролирана од световната конспираци]а еуште 
повидлива, а со воспоставувашето на Новиот 
светски поредок станува застрашувачка. Сите 
светски финансиски текови ке бидат контро
лирани преку Светската банка и Мегународниот 
монетарен фонд. Принципот на владеенето е 
едноставен,истиотоно] образложен во книгата 
на Сионските мудреци за завладуваиье на светот 
преку капиталот. Наметнувагъе долг на сите 
држави и со политика на уцени, со држен>е под 
контрола и директно мешан>ево националните 
интереси. Не постои европска држава што не е 
задолжена по неколку мил]арди долари или 
примерот на на]'богатата држава на светот САД, 
ко]а има долг од четиристотини мшДарди долари. 
Се поставува едно логично прашатье во светот 
на нелогичноста: Koja сила се повекеуправува 
со светот? Спрема кого сетне долгови? Навесно, 
но и на]тешко прашаше на кое се нема одговор? 
CuoTToj долг еспрема невидливи институции со 
сомнителяи имиша од типот на Светската банка, 
Мегународен монетарен фонд. Лондонски клуб 
на банкари, Париски клуб на банкари, еден

_____________  Школата шшо [и... йласшоиише на исшорщаша
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апстрактен свет без конкретни имиша и пре- 
зимийа, невидлив свет на финансиската оли- 
rapxHja што управува со светското богатство и 
го прелива по сопствено наоган>е.

Или кога сме веке ^"финансиската мок,ке 
спомнам уште еден пример на Koj сеуште нема 
одговор ниту еден обичен смртник, па макар да 
биде и надалентираниот познавач на еконо- 
ми]'ата. Многу кратко и едноставно прашан>е: 
зошто еден обичен работник за иста работа во 
една држава добива 50 долари, а во друга држава 
2500долари? Koj eToj што ja управувавагатана 
правдата и врши такви прелеван>а на богатствата 
на државите.

Дали се работи за економи]’ата или пак 
HeKoja висока недостижна политика? Овде не 
постои економски одговор, овде одговорот 
можете да го добиете само ако HeKoj Ви го каже, 
ако решат да Ви го кажат, ако треба да Ви го 
кажат.

Новиот светски ред и новата светска влада, 
само ке го доведат до перфекционизам меха- 
низмот на финансиската сила и неговиот закон.

Но, целта на oBoj расказникако нееполи- 
тичката, а уште помалку финансиската MOKKoja 
настанува со Новиот светски поредок. Целта на 
моето испитуван>е е контролата на исторфата и 
литературата како посебно одделение за кое ке 
се грижи новата светска влада.

Старо е правилото дека победникот секо- 
гаш ja пишува петорната. Значи за релативно 
кратко време, не очекува почетокот на пишу- 
вашето на финалната истор^а, во Koja многу 
предавници ке станат херои, многу херои ке 
станат предавници, многу досегашни главни

Школата што ги... йласшоашис на исшори/аша
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историски настани ке бидат заборавени, многу 
настани за кои досега HHKoj не знаел ке се 
открщат и к:е станат основи за новото сметан>е 
на петорната.

Иако нетолку видливо, однастануван>ето 
на световната конспираци]а до денес, една од 
на_|'големите нивни опсесии била токму тоа. 
Завладувашето и контролата над светската ис- 
тори]аи книжевност.

Веке се во полн погон школите што ja 
пишуваат и ги разместуваат пластовите во 
истори]'ата, веке се направени многу успешни 
експерименти, повеке од задоволителни за да 
можат да гарантираат прекрасни финални 
резултати. Кебидатотворени досега непоимливи 
граници на човековиотум кои засекогаш ке ja 
избришат границата мегу истори]ата и 
книжевноста. Историските факти ке бидат толку 
интересни, колку што ке можат да го направат 
едно книжевно дело поестетско, а одредени 
книжевни дела ке бидат промовирани како 
историски факти и едноставно од учебниците по 
книжевност ке бидат префрл ени во учебниците 
по исторща. Пластовитево петорната кебидат 
разместувани по естетскиот критериум на 
л итератите. Строгите историски датуми ке бидат 
само доказ колку човечкиот ум може да го 
обликува минатото. Впрочем, зарем за тоа нема 
доволно докази и денес, дека со нас веке неюф 
експериментира. Например, кога кеоткрфатна 
неко] простор скелет, денешните контролирани 
научници веке другиот ден ке дадат оцена во 
Koja hhkoj не смее да се синева, дека скелетот е 
стар, ни помалку - ни повеке, туку точно 245 000 
години. И целиот свет ги прифака тие 5pojKH 
што влегуваат во сите историски атласи, како 
необично историско откритие.

_________ Школата што ги... илаешоаишс па исшорщаша
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Теуверувам, мо] драг читателу, дека сите 
досегашни преценки од ваков вид се нарбични 
мистификации, историско-пропаганден тест, 
колку далеку може да се манипулира со чове- 
ковата интелектуална немок да сеспротивстави. 
А колкава може да биде лагата во контро
лираните научно-историски методи зборува 
токму ово] пример каде разликата мегу фал- 
сификатот и вистината еприближно сто, до сто 
и педесет ил]'ади години. Така ако прочиташ 
дека научниците староста на HeKoj скелет ja 
проценилена 245 000, години веднаш смета] дека 
те излажалебарем за сто ил]ади години. А колку 
поголеми 6pojKH слушаш, 3Haj дека и фалси- 
фикатоте поголем. Така, аковонеко]а енцикло
педия прочиташ дека е отхриен неко] 
животински фосил, стар пет милиони години, 
смета] дека научниот фалсификат е на]малку 
четири милиони години.

Ако, пак, како читател си го поставиш 
прашан>ето зошто да му веруваш на еден обичен 
расказ што има амбиции да ja креира истори]'ата 
и да внесува забуни вотво]отум, тогаш веднаш 
постави си го и обратното прашаше; Зошто да му 
веруваш на еден научник кога ке ти каже дека 
то] и то] фосил е стар три милиони години? 
Зарем сепак тезата на еден обичен расказ не ти 
изгледа пологична од тезата на еден научно- 
историски заснован став?

Колку што историската дисциплина е 
поголема, толку епоголема и мокта на мудреците 
да ] а кр еир а а т та а и сто р и] а. Та к а, а ко го зем ем е 
моментотна царството на антички Египет што 
траел три ил]ади години, можеме со часови да 
расправамеза сите спекулации што во oboj‘ момент 
се прифатени како историски факти. Ущте 
повеке да ги разместиме пластовите како што

Школата шшо ги... нтшооише на uciuopujauia

14



сакаме на то] три ил]адитгодишен период. Она 
што било во првитетриста години да го ставиме 
во шестотата годишнина, она од шестотата да го 
вратиме во двестотата, или пак она што би се 
слумило по ил]’ада години да готемпирамекако 
да се случило во двеил]адитата. Комбинации има 
стотици, кол ку ни е побогата фантазфата и кол ку 
еподобра програмата на комфутерот. Историс- 
ките пластови од по сто години можеме да ги 
вртиме колку што сакаме и да ги редиме како 
што сакаме.

Како прво, се уште не постои ниту еден 
доволно дефиниран научен метод ко] ке ни 
покаже дека нешто што се случило пред 2500 
години пред нашата ера не е книжевен еп, туку 
историски документ. Второ,ако како историчар 
се дрзнете да направите историски фал сифи кат, 
кого кего интересира дали етоа историски факт 
или фалсификат случен пред2500 години п.н.е.? 
BepojaTHO никого!

Исто така, како што по пет века никого 
нема да го интересира дали класицизмот бил 
пред романтизмот или романтизмот бил пред 
класицизмот или футуризмот, или пак импре- 
сионизмот - пред експресионизмот, или дали 
ГТрвата светска во|на била во осумнаесети или 
деветнаесети век, каков ке биде финалниот 
историски распоред на овие настани зависи од 
Bonjaxa на креаторите на финалниот дел на 
и crop ф а та.

Да го погледнеме примерот на Француската 
буржоаска револуци/а, што е влезена во сите 
европски национални истории како еден од 
нафветлите мигови на европската цивилизацфа. 
Како врв на успехот таа е претставена и во 
саматафранцуска исторфа. Еден од на]жестоките

Школата што ги... йласшоичшс на иаиорщмт
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Школата miно ги... йласшовише на асшорщаша

чинови на крвопролеваьье и грозомора на тогаш- 
на Европа, денес во свеста на ceKoj европеец е 
асоцфацфа за светлина, прогрес, возвишеност. 
Франци]а во 1789 година, е една од нарргани- 
зираните држави во Европа, импери]ална сила 
со амбиции за осво]уван>е барем на половина од 
американскиот континент, носител на сите 
европски културни текови и, конечно, држава 
чи] селанец живее побогато отколку неговата 
класа во соседните држави. Една организирана 
вештачка криза за леб во Париз е доволно да 
отпочне еден крвав пир, наречен Револуц^а во 
ко] за кратко време Бастилща и останалите 
затвори ке бидат десетпати пополни, цветот на 
францускиот народ измаскиран, йе се формираат 
военн судови чща задача ке биде што повейе 
жртви и колежи. Страв и трепет ке завладее низ 
цела Францфа. Еден класичен пример како еден 
бесцелен масакар создавачите на и стори) ата 
можатда го претворят вовеличенствен и светол 
настан.

Мокта на исторщата, посебно цинизмот, 
потребата за чиста лага, можеби обратно, со 
осветлуван>е на настаните, подлоста, потребата 
за уживан>е во драматичните моменти сеповейе 
ке станува книжевност и обратно, мойта на 
книжевноста за користен>еяа факто графиката, 
описите на настаните, осветлуван^ето на сите 
аспекти на еден настан од лсихолошки, етички, 
естетски, научно-фантастичен, реалистичко- 
магичен, ке и отворат на и сторилата неисцрпни 
извори за Hanojyeabe на cBojaTa енерпца. 
Границата мегу исторщата и книжевноста 
дефинитивно йе биде избришана, ceKoj историски 
документ од Херодот, Птоломе], Буркхард, 
Лефевр, патопис ил и во}нички извешта] може да 
се прогласи како книжевно дело и со сласт да се 
чита. На ист начин секоекнижевно дело може да
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се прогласи како историски документ. "BojHa и 
мир" од ToacToj веке сега можеме да ja про- 
гласиме за дебел, понекогаш здодевен историски 
документ за франи(уско-руската во]на.

KpajoTHa и стори] ата сеприближува,Хегел 
го предвидете] Kpaj за што беше многу и кри
тикуван, денеска истата теза ja исфрли и аме- 
риканскиотфилозоф ФренсисФуко]ама, гледа]ки 
го KpajoT на петорната во прифакашето на 
либералната демократи]а од сите држави во 
светот како државен модел со апсолутна тра]ност.

KpajoTHa истори]ата е пред нас,бришен,ето 
на границата мегу петорната и книжевноста е 
повеке од сигурно, од тука и потребата од ди
ректни интервенции со раскази во анатомската 
структура на истори]ата. Потребата од забуна 
на читателот пред cenoj текст, дали се наога 
пред научно-историски втемелен документ или 
предобичен книжевен експеримент.

_______________ Школата шшо ги... йласшовтие на исшорщаша
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Бесот на Иван Грозни

Heicoj му шепна на кнезот Иван Грозни дека 
бол]аритеод Новгород шушкаат против неговата 
светост...

Новгород. Неизмерно голем и убав град. 
Го живее летото 1570-то. BonjapoT Борис Нико- 
лаевич како и се кое утро се разбуди рано, ги 
подели задачите на слугите, на жена му, ги бакна 
двете керки и излезе. Живееше на десниот брег 
од реката Волхова, во така наречениот трговскя 
дел. Неговиот пат, како и секоеутро го водеше 
на спротнвната страна од болхова, кон 
Софиската страна, каде што се наога огромната 
собориа црква и Новгородскиот кремал»; каде 
што како еден од повидните грагани треба да 
решава за судбината на градот. И беше се така 
мирно и тивко, и бешесетолку вообичаено...

Москва. Три дена пред она утро кога 
бол]арот Борис Николаевич серазбуди последен 
пат во Новгород. Кнезот Иван живее недалеку 
од Москва, во cbojot дворец во Александряс- 
киот кварт.

Осамена и непристапна тврдина. И овде 
животот тече секодневно по ист ред. Кнезот 
Иван, многу богобо]ажлив човек, станува во 
праскозорието и оди со придружба на молеше во 
црквата што се наога во дворот на дворецот.
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Бecoiti на Иван Грозни

По него врвеа двата сина и делото дворско 
свештенство. Таму, со неподносливото биеше на 
камбаните, Кнезот пага на подот и во силен 
занес му ги кажува на Господа своите маки, 
желби, страсти и гревови. Неговиот занес на 
студените плочки е толку голем што не ретко 
при клашашето си го разбива челото од каменот 
пред олтарот. После завршеното утреше, по мал 
одмор, Кнезот со придружбата, околу осум 
часот повторно севракашев црква. Уште една 
молитва за да ja стекне бож]ата милост. На 
по]адок Иван по обича] седнуваше последен, по 
долгото читан>ена молитвата пред маса. И после 
сето тоа, веке смирен ja правеше првата посета 
на мачилиштето, сместено во дворот на самата 
црква.Тоа го правеше често, зборува]ки дека 
гадоститему гопомагаат варешето на храната. 
Таму ги чуваше своите на]‘жестоки, на]богати и 
на]омил ени противници.

Во придружба на сво]ата верна BojcKa 
опричници што ]а создадеод разбо]ници,уби)'ци, 
крадци, HajMHory татари, влегуваше во губи- 
лиштето. Верна во]ска Koja се движи сегде со 
него, Koja има право да заколе секого што ке се 
намурти пред кнезот Иван Грозни. А, прекарот 
Грозни што го носеше, со право му даваше 
слобода да убие секого. Во мачилиштето имаше 
престол наместен посебно за Кнезот Koj уживаше 
во стравотните плетки на камшикуваше, черече- 
н>е, крщеше. Ги гледаше своите довчерашни 
при]атели, благородници, офицери, феудалци 
кои ги доведе тука за само една погрешна 
насмевка, за само еден невкусен збор. Toj 
уживаше во тоа сам да ги извршува казните, 
биде]ки Иван беше повекеод кнез,то] беше Бог. 
За време на еден ручек лично го забоде ножот 
во срцето на кнезот Овчищин, друг бол]ар, го
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Бссош на Йоан Грозни

удави во буресо вино на забава. Новгородскиот 
епископ Леонид го навлече во мечкина кожа и 
му пушти кучигьа да го раздерат, Toj го уби со 
солствени рацеи родениот син. И после секое 
злосторство одеше в дрква и таму долго оста- 
нуваше/зашто знаеше дека Бог ке му прости се.

Така, ито] ден во царскиотдвор се течеше 
вообичаено, но од негде, неко], дали ветерот, 
дали Бог, му шепна на Кнезот...

Борис Николаевич,весел и приказлив човек 
не можеше да помине низтрговскиот дел, а да не 
ги зазборува сите.

- Добро утро Борисе! - доагаше од сите 
страни.

- Ббг да ви даде добро - им одговараше 
насмеан на кожарите, грнчарите, котларите, 
крзнарите, златарите, на сите трговци кои беа 
донеле ова утро свежа риба, месо, мед, восок, 
брашно..,. А од сето тоа овде имаше многу. Во 
Новгород се прекрстуваа сите патишта. Селяните 
се натпреваруваа koj, што повеке и поубаво да 
донесе на пазарот над пазарите, што можеше да 
се види во сите поголеми улички. И бо.Дарот 
Николаевич со неискрена гордост што етолку 
познат и омилен продолжуваше со чекорот по 
прашливата улица, молен од сите страни да земе 
по парче од на]слаткото.

Пристигна до дрвениот мост на реката по 
koj седвижеа кон>скитезапреги населаните,по 
neKoj бол]ар и по некое момиче. Застана за 
момент и го фрли погледот во водата каде утрин- 
ските зраци ги позлатуваа белите грбови на 
рибите. Се загледа во прояирната вода, мислата 
го однесе негде залутано, неколку секунди... Се 
свести и конечно го премина мостот...
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Бесош на Циан Грозни

Очите му засветкаа со чуден cjaj, ги собра 
вегите, го крена челото, janpeana горнатаусна. 
Казнените кошички одреди беа построени, 
петнаесетил]адна машка сила, што ja собра по 
патот од Москва до Новгород, Секо] со обесена 
necja глава, знак на necja верност кон CBojoT 
господар. Ивановите опричниди, воини без 
совест, без разум, без сожалуваше. Родени 
яверови, еден знак од cboj'ot господар и - крв.

Стои кнезот Иван Грозни со cbojot бел кош 
над градот Новгород, стои и размислува koj' тоа 
таму се нашол да проговори против неговото 
име. Кои сетиебунтовниции на кои требато] да 
им пресуди. Не,то} нема да ги бара водачите! Toj 
ке ги казня сите одеднаш и засекогаш. А, 
кошаницитечекаатна ветениот грабеж, ветените 
жени, крв и злато. Бож]ата во]ска е подготвена.

-Напад, кучиша мои!~ се провикна Кнезот.
Конштесржаа, татарите ги стегнаа уздите, 

ги извадфа саб]ите, удри]а во кон>ското месо и 
збоднаа кон градот. Ил]адници кон>и со 
разулавени, гладни стрвници летнаа кон 
тишината што ja разбиваше само викотот на 
трговцитекои]а фалеа стоката. Рамницата пред 
градот зачуреод прашина и од тап звук на когьски 
топот. Топот Koj се повеке се засилуваше и 
доагаше со ветрот до ушите на пазарциите, 
домакинките, децата, бол]аритекои расправаа 
во Новгородскиот кремал,. До]де и до ушите на 
Борис Николаевич.

Од Koja страна на градот, дали исток,север, 
jyr или запад влезе првата група. Hhkoj' не 
забележа. Впрочем тоа не е ни знача] но! Улиците 
почнаа да сеполнатсо кошаници: црни, големи, 
мускулести, одвратни, наоружани до заби со 
сечила, ножеви, секири, кофа, саб]и, буздогани,
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Бссош на Iftian Грозни

камшици. Ja затнаа со cbojot кае главната градска 
улица; на]'напред, чиниш они е на] страшните, кои 
единствено jaBaa и прострелуваа со очите; тиене 
убиваа, тие само газеа и рушеа се што ке им 
излезе на патот. Пробиваа пат. По нив jaBaa 
телесно послабите, но еднакво расположени. 
Тие убиваа. Поналред сечеа глави заскитани, а 
поназад фрлаа со Konja и со остриците ги 
приковуваа селаните на портите и диреците. 
Тезгите се ронеа само од еден удар со тешката 
извежбана чизма; удар со топук и неколкуте 
прикрпени штичин»а летнуваа сосе врекитехрана 
што потекуваше низ зем]ата и се мешаше со 
правта. Медот, виното, житото се разлеаваа, 
стоката донесена за продаваше се растураашена 
сите страни. Народот го фати паника, се растрча 
за спас на cBojara кожичка: занаетчиите се 
затвораа во своите дукани, пазарциите по 
кошишата, граганите во своите кукарки. Ги 
затвораа портите, прозорците, ако воопшто 
можеше да се затвори нешто. BojcKa имаше 
доволно за hhkoj да не може да се сокрие. За 
секого имаше по еден суди]а. И ситеимаа еден 
заеднички: големиот руски кнез Иван Грозни. 
Toj стои надвор од зидиштата со придружбата. 
Стои и ги наслушнува првите болни крикови, 
првите плачови... Им даде слободии раце на 
милениците, без никакво ограничуваше; секое 
од кучин>ата може да каса колку што сака, да 
краде, пали, силува, тепа... Сите беа слободии во 
зверствата, само да му бидат што поверни и да ги 
уништуваат неверниците. Ги благослови, ги 
нас'ска и ги пушти.

А, тие 3Haeja да уживаат, да пи]ат и да 
милуваат. Прво требаше даубиваат и затоа тоа 
го правеа веднаш, на лице место без избор.



Бесош на Йоан Грозни

Флуууус!!
Удар со ca6ja и главата на непознатиот 

летна;неприхрабри, изгубени човечин,а што ке 
се надат на нивниот пат ja доживува истата 
судбина. Брза смрт, ококорени очи запретани в 
зем]'а и труп koj трепери уштенеколку секунди. 
Тела кои се движат без глави, фатени во трк.

Каде да се скри] ат? Во домовите? Во црквите 
со кои е преполн Новгород; богопослушните 
луге изгради]а храмови и светилишта на сите 
страни, а Бог ги казнува; да трчаат кон другиот 
Kpaj? А тиеоддругиот Kpaj кон oboj'? Кон>итего 
поплавща градот, распрскани и во на]скрити 
аголчиша, веке можеа да почнат со плевен,е на 
" какодот". Додека на]големата rpynaja тераше 
толпата во Правец на средиштето од градот, 
другата група скокна од конште и се пушти кон 
вратите, во претрес на куките. Пукаа, куките 
гореа, се покажуваше сила над немокни луге. 
Оние што ycnejaa да фатат оруж]е се спротив- 
ставуваана самиотпраг. Дуел и во кои домакините 
завршуваа на под од ножот од извежбаниот пес. 
Потоа ножот влегува в кука, внатре се коле се 
што е живо. Младите моми и жени се оставаат за 
вракан>е. Време за грабеж нема; излегува 
крвникот и преога во друга кука, и сетака по ред 
расштркани по два]ца или по Tpojpa.

Маса новгорогани секрфатво црквите, во 
светилишта каде што бараат спас. Борис 
Николаевич како и останатите бол]ари ja виде 
опасноста од прозорецот во големата соба на 
зданието. Врвот на градот збунет од настанот се 
звереше надвор во колежот мегу сограганите. А 
таму тие бавно го полнеа празниот простор од 
двете страни на мостот;ил]адницичовечки глави 
се гмечеа опколени од сите страни.
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Бссош на Ниан Грозна

Трааас- пукна вратата.
Десетина татари ja исполина големата сала 

во кремалот и без чекан>е почнаа со сеча. Но, 
некои од овие интересни личности треба да се 
сочуваат за Кнезот. Стаилото до Николаевич 
пукна, Toj се сврте, а врз него веке лежеше во 
срчииспосечен бол]арот.Тур]’евич соврводкофе 
излезено низгрбот. Бориссепобуни и безоруж]е 
тргна во борба. Тргна, но набргу му се стемни, 
доби тупаница в тил, замижа и се струполи на 
подот...

Оние што се испопикаа в црква, веднаш 
пагаа на колена за да молат; но, молитвата hukoj 
несакаше да ja чуево црквата Свети Димитри]. 
Стариот побелен поп, Никола] Осипов застана 
пред отворената врата и со споени раце на гради 
реши да го брани вл езот. Татарите кои за цел ja 
имаа оваа порта го гледаа со потсмев, почнаа да 
се подбиваат со исповадените црни заби, и да ja 
носат црната мантфа, a Toj остана спокоен, се 
додека еден мустаклфа не ja зафуче секирата и 
нему]а распука старата глава. Железото продре 
се до вратот, создава]ки отвор од месо и коса. 
Вл езот е слободен, наскокаа внатре и со врисок 
на пфанчишта ги надвикаа децата и MajoTe...

Крв. Крв. За крв овде е до]ден кнезот Иван 
Грозни; за млада, стара, женска, неверничка 
крв. И неговите кучиша го наплакаа заостанатиот 
данок. Колежот в црква започна, серасмавтаа со 
секири, топузи, чекани: еден по еден, по ред Koj 
каде што клечеше таму и умираше. Нож в грб, 
глава в раце или недоволно силен удар и квичеше 
по патос. И нико] несобра храброст да сепоткре- 
не. CeKoj ja чека смртта со затворени очи, со 
молитва за спасна горниот свет. Иконите студено 
гледаа. Ниедна несе помрдна. Ниеднанезаплака.



Бссош па Циан Грозни

Од спротивната страна во Богородичната 
дрква маките се теглеа на друг начин; таму се 
ceTnj а даj а потпрат портата однадвор. Натрупаа 
запалена слама. Огнот се фати брзо, запуцка 
на]првин од покривот, чадот се рашири, навлезе 
преку пукнатините и го застраши народот што 
]урна кон излезот. Можност за избор мегу двете 
зла немаше, вратата не можеше да се отвори. 
Тиечукаа по ореовото дрво, а надвор одекнуваше 
смеата на опричниците. Димот сепогуст, писко- 
тот се посилен, а излез - од нигде.

Но,на]големата сеча на глави сеслучуваше 
на Волхова. Опкружени од двете страни на 
реката, разголени до riojac и задушени во крв, 
гаволовитесо]узници напредуваа. На по некои 
места; по]авата на слаби отпори само предиз- 
викувашепоголемо .зверство. Столарот Петар 
Столипин извади нож и тргна на еден стомак, го 
чешна cKpaja и за момент се на]де на 3ewja, со 
десетина чизми в тело, во очи. во стомак, во 
]а]дата; непослушните ги казиуваа со долга и 
болна смрт. Го испободеа со iconja, му оставка 
едно во стомакот и го фрли]а на страна, бавно да 
умира.

Дрвениот мост, на ко] утрово бол]арот 
Борис Николаевич застана за момент загледан 
во провирната вода, стана олтар за колеж на 
жртвени ]апгагьа. Воини ги режеа грлата на ере
тиците и ги циткаа во вода. Кога се iiojaBu Кнезот 
на кра]от од на]долгата и на]широка улица 
кол ешето беше во нафол ем ек; чекореше негови- 
от кош достоинствено, научен на скапоцено 
седло; гадоста му помагаше полесно да ja вари 
храната. Оваутро за закуска имаше крв. Неговите 
очи никаква глетка не може да ги згрози.
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Бссош на Иван Грозни

Лава cnoKojHo и гледа бесно на труповите 
околу себе; колку повеке. трупови, толку 
поголема слава. У бивайте!!!

А, за тоа време народот во богородичниот 
храм се пече, паника на стаорци,луге, животни, 
бараше отвор, но од сегде бели варосани видови 
со насликани ликови на светци. Печен,е на 
човечко месо,задушуван,еи смрт.

И колежот од сите страни на Новгород 
продолжува, се сече се додека има групички 
нескриени или посебно избрани. Реката Волхова 
се преполна со трупови човечки, крв, место вода 
носи.

И колежот продолжи, цел ден Кнезот не 
рече доста, цел ден се насладуваше, а дури во 
приквечерината им даде вино и жени. Многу- 
годишното слатко црвено вино потечеод визбите 
на новгорогани; секири затропаа по бочвите и 
плисна вино. Водката локаше вино, за убиваше 
немаа Bonja, за грабеж имаше време. Сега им 
требаа жени, голи и топли. И се втурнаа во 
куките: ceicoj си имаше забележано по Hexoja, 
заклучена негде. За ониепак што немаше, чекаа 
ред. Прва ja Haj^oa Арина Род]‘онова, керка на 
6oajapoT Алексе] Ро/уонов,благородничка,Majxa 
на две малолетни деца. Ги остави)’а да гледаатДа 
кренаа и ja приковаа за една парчосена тезга. И 
тргнаа еден по еден четириесет и Tpojua по лична 
наредба на Кнезот. Toj уживаше во своите 
наредби. Див]ачки, валкани мажи го распоруваа 
нежното телце на Арина, ja штипеа, плукаа, 
тепаа. Болно плачеше...Тие се изживуваа, се 
додека имаше сила во неа, се додека // ja држеа 
главата, се додека не ги рашири очите.

- Ха, Ха, Ха, Ха... се смееше задоволно 
Кнезот.
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Бссош на Йоан Грани

И во сите куки исто, обесчестува без ред: 
ма]ки, керки, баби. Влегоаво куката на Борис 
Николаевич, ги на]доа неговите две керки. Еден 
ja држешенивнатама]ка,петмина ги развлекоа 
алиштата на младитедево_)ки, ги шлакаа, гмечеа, 
ги качила врз маса и ги расчеречи]а. Се тресеа 
над нив, a MajKa им колнеше; Заврши]а. На 
помладата и ja отсекоа девата, а на постарата - 
десната цицка. Си ja задоволила страста и си 
излегоа. BojcKa Koja господарот ja задоволуваше 
со смрдеа. rineja, свиреа, лумпуваа до доцна во 
нокта, осветлена од пожарот во далечина...

Следното утро Иван Грозни го разбуди ветре 
од подотвореното прозорче; се разбуди со 
намуртеност што го пропуштил утринското 
моленье.Ситемногу пиеле, мора ситеоколу него 
да спщат. Го отвори прозорецот во чудесното 
руско утро. Мрши го покривал градот, реката 
уште се преливаше од своето корито, во 
далечината малечка група преостанати; во 
средината на ширината: дваесетина столбови на 
коизаврзани CTojат нajyглeднитeлyfe на градот. 
За главните заговорници има подготвено посебни 
изненадуван>а. Се облече, и свика на свитата и 
тргна кон соборната црква; влезе иодпраготсе 
фрли. Се свитка големиот кнез да моли, а Бог да 
му простува...

Нов ден, нова крв. BojcnaTa се разбуди и 
nojAe на сркан>е крв и свежо човечко месо. Се 
направи голема трпеза околу главните заро- 
беници. Запалва оган, на чело седна Кнезот. 
Гозбата започна. Камшикуван>е како Haj6aara 
болка, сецкаше со ножеви, плукан>е. Hhkoj 
немашехраброст да праша Зошто? Hnxoj немаше 
храбростзашто 3Haeja дека е непотребно, зашто 
се е векерешено!
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Бесош на Иван Грозни

Ти! - згрме Кнезот и покажа кон Diej6 
Ставрогин, сопственик на наз'големиот имот 
околу градот.

Два]ца го зграпчи]а и го за качи] а на ченгел 
да виси со нозете горе, а главата долу; го познаваа 
добро сво]от занает. Не им е потребна никаква 
наредба; ги зарива камите во неговата кожа.

- Одерете го!
И камите притиснаа; го дереа ко прасе, 

брзо, невнимателно, остро, ja дереа повечката 
кожа; то] мавта со нозете, со главата, а тие го 
држат и го дерат жив. Му ja свлекоа кожата пред 
да се истргне; ]а свлекоа и принесоа на маса: 
стуткана, испободена. А, Иван Грозни покажа 
на вториот; го грабнаа и го довлекоа на маса 
пред него. Еден шибна со саб]а и главата се 
истркала во чини]ата пред Кнезот. Крв го прсна 
неговото лице; Toj jа излижа.

Вол]ата за убиваше го раздвижи, стана и 
тргна кон столбовите; со нож ко] го зарива во 
секое срце. У бод, крик и цинична насмевка, очи 
в очи додека oBoj сеуште трепери. Ги нишанеше 
предавниците в срце, се додека ни го фатиумор 
и застана пред Борис Николаевич. Му сецорна 
соносотв очи:

- Хулиш против Кнезот?
Ово] немаше сила да одговори. 
-Изделка]тего!
Го грабнаа воините со секири и почнаа со 

делкашето ко да е дрво. BepojaTHo не им епрвпат. 
Лактите, коските, стапалата. Рацете до мус
кулите, па до раменната. Нозете до колената, па 
до колковите. Го одврзаа и се струполи на стомак 
врз зем]а. Се уште е жив и чувствува болки,
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Бееош на Иван Грозни

нешто мегу човек и пол жав koj' може да се дере. 
.Та зграби секирата, се расчекори над трупот и 
замавна, раскршува]ки го градниот кош, 
распарува]ки ги белите дробови, а таа се зари 
длабоко в 3eMja. Нов фиук малку подолу и 
расдепени древа; уште ед ен и располовени полови 
органи; уште еден и тело поделено на две исти 
половини; во бол]арот векенемаше живот...

Три недели слугите на големиот руски кнез 
Иван Грозни палеа,убиваа, грабеа во Новгород; 
сто ил]ади души испрати]а по Волхова што три 
недели сеизлевашеод своето корито. Казната]а 
изврши, бесот се стивна. Кнезот се помоли за 
последно, го ]авна белиот кош и го напушти 
Новгород.
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Невозможенрасказ

Состанокот заврши дури во пет попладне. 
Три часа седевме и дробевмепразна слама. Прво 
ми беше здодевно, потоа одвратно, а на KpajoT 
ми се повракаше од сето она што го гледав и 
слушав. KpajoT го дочекав речиси мртов. Денес 
ми се собраа околу десет часа добро седеше што 
никако не се согласува со MojaTa програма за 
што повеке движеше и спортуваше. Канце- 
л apnj ата ме парализира од ден на ден се повейе и 
повеке, ме прави мрзл ив и бавен бирократ по ко] 
сите викаат и го презираат, а на тоа морав да се 
спротивставам самиот.

Ена знаеше дека сум на состанок, дома не 
ми се одеше веднаш и тргнав малку да се лро- 
шетам низ градот, а конкретната цел беше: 
Трговскиотцентар. Одев и ceyniTeja чувству- 
вав занесеноста од состанокот, се фатив како 
зборувам самиот со себе, на]вероз'атно пцуев 
некого. На тоа не се чудев премногу, човек има 
голема шанса да полудее во oBoj град, на моето 
работно место и во моите години. Ми беше веке 
страв да се гледам во огледало наутро, моите 
четириесетинагодини ми изгледаа како педесет. 
Побелена коса, збрчкано лице, стуткана кожа, 
вистинска слика на старец. Очекував ceKoj миг 
да ме удри инфаркт или да ме прегази автобус.
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Неаозможен расказ

Ме нервираше се и сешто, се запоставував, се 
занимавав со работи кои не ми беа воопшто 
важни.

Одев брзо, речиси трчав. Застанав. Сфатив 
дека сега шетам и не треба нигде да брзам. Го 
забавив малку чекорот и тоа ми до.)де како ол ес- 
нувавье. Почнав да свирам со устата една стара 
македонска песна на чии што зборови не се 
секавав, но мелодиката одлично ja знаев што 
придонесе да j а стал ожам moj‘ ата п сиха.

Штотуку го поминав плоштадот и стапнав 
на тротоарот, пред стоковната кука, забележав 
нешто чудно. Во прв момент тоа не го прифатив 
и за да сеуверам застанав до зелениот киоск од 
каде што мирисаше на свежо испржени 
компирчиша и се загледав. Mojot заклучок е 
точен.

Лицата, движението, погледите на лугето 
не беа оние исти што ги знаев досега. Сите како 
да трчаа негде, што впрочем го правев и jac до 
пред малку, но, тие имаа нешто заедничко, нешто 
што тие го 3Haeja, a jac не. Стоев уште некое 
времена своето место и конечно решив да прашам 
некого,што сеслучуваовде. Несеосмелував да 
запрам никого од оние што минуваа noKpaj мене. 
Барав некого сличен на мене што би можел да го 
прашам.

И конечно го видов Toj што ми требаше, 
стоеше на дваесетина метри на десно од мене и 
исто така збунето]а гледаше толпата како што 
ja глeдaвjac. Значи, MojaTa забелешка есосема 
точна, постои уште HeKoj што го забележил 
истото. Сеприближив до човекот што можеше 
да има нешто заедничко со мене, со Koj можевме 
нешто за еднички да дознаеме. Беше Moj а возраст 
(ако не онаа од четириесет, тогаш сигурно онаа
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Неоозможен расказ

од педесет) малку здебелен и набиен, лицето му 
оддаваше строгост на провинциски политички 
функционер, а во десната рака држеше црна 
акт-чанта што ми ja докомплетира сликата за 
него. Можеби во друга ситуащца би му пришол 
со малку формалност, но ситуаци]'атавоопшто 
и е го наложуваше тоа и затоа веднаш започнав, 
накашлува]ки се при тоа:

- Кха,кха... што се случува на овие наши 
улици? - реков сигурен во себе.

- А, да, да... - ми одговори со занесеност, 
збрканост и професионална загрижеността што 
не можев да не се насмеам малку. Па, откако 
"повисев" уште малку до непознатиот од кого 
немав никаква полза, решив да си го продолжам 
патот. А, впрочем и што можеше да се случи 
толку интересно; BojHa не избила сигурно; 
никакво поскапуваше не можеше да ме изненади 
или можеби неко]а голема распродажба; да не 
умрел HeKoj висок политички фунцкионер или 
пак открил е епидемц)а на СидавоСкоп]еи сега 
ситесе крщ‘атдома. Но, што и да бешеповекене 
меинтересираше, ако енешто навистина големо 
вечерва ке 4yjaM на телевизи]а. И тргнав со 
спокоен чекор кон влезот на трговскиот со 
намера да излезам од другата страна и тука да 
фатам "50" за дома.

На патот до влезот неколку момчинш ме 
погледнаа малку чудно како да сакаа да кажат 
" Ебати флегмата, OBoj ништо него интересира". 
Го примив тоа малку навредливо,но што можев, 
не знаев што се случува, a HiiKoj не сакаше да 
застане и да ми каже.

Когавеке влегов,сесудрив со неочекуваната 
празнина од луге во долгите ходници во ова 
време од денот. Се движев од левата страна и
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Иевозможсн расказ

веднаш во почетокот застанав ка] аголот на 
салонотна" Миела", баражи неко] а нова книга.

Беше затворено. Чудно. Погледнав нао- 
колу, се беше затворено. Бешечетврток, работен 
ден, непостоешеникаков празник, ни верски ни 
световен поради Koj не би се работело. Тоа беше 
уште едно чудо на oboj' ден. Ден Koj како да 
сакаше да ме опкружи од сите страни со свсдот 
тайнствен шарм.

При излезот на трговскиот наидов уште на 
едно задишано момче кое вотрк ме праша колку 
ечасот, а откако му реков дека шест помина, ми 
дофрли малку со загриженост:" Имате уште два- 
есетина минути, побрза]‘те малку!"

Како? Уштедваесетина минути? Што е сега 
тоа? HajBepojaTHo има нешто на телевизи]а, 
одмана немам гледано фудбал, можеби neKoj од 
нашитетимови игра во големо финале?

Излегов на улица и поминав од спротивната 
страна, каде што требаше да помине moj'ot 
автобус. На станидата немаше ни koj . Сите 
подраниледа бидат дома навреме. Помина една 
"16" празна, па "26" и таа празна, до]де и "50". 
Единствен патник бев jac. Возачот ми покажа 
дека не треба да го фрлам жетонот како еден 
знак на заедничка судбина.

- По се изгледа ке задоцниме за почетокот - 
со тага на извесна помиреност - но, да се надеваме 
дека нема да се случи ништо интересно.

- Да, да сигурно, тоа секогаш е така - не 
сакав да го искажам моето незнаен>е - почетокот 
е секогаш помалку здодевен,на]возбудливото се 
случува на KpajoT.

Зградата и улиците што ja заобиколуваа 
дишеа со непозната тишина, што можев некако

33



Неаазможен расказ

и да претпоставам по она што ми се случи ден- 
еска. Имав уште пет минути до почетокот, според 
Moja претпоставка и затоа секачував бавно до 
четвртиот кат. Во ходникот извадив ладно пиво 
од фрижидерот кое ме поврати малку во живот 
и ми даде нова сила пред возбудувашата што ме 
очекуваа.

OTBopajibi j а вратата на дневната соба каде 
што беше телевизорот наидов на ретко видена 
слика: жена ми и двата сина седнати заедно, 
загледани во екранот. За Ена не ми бешемногу 
чудно што ja видов дома, но за синовите тоа е 
навистина и нешто ново. На екранот пак, го 
забележав само за момент ликот на една млада 
спикеркаод ко}а само чув:" ...ви посакувамедобар 
прием". Потоа се изгуби одекраноти на не]зино 
место се nojaBH знакот на МРТ со бучна музика 
Koja то на]авуваше почетокот на натпреварот. 
По него доде една слична HajaBHa шпица на 
англиски }азик придружена со уште посилно 
свиреше на фанфари од Koja разбрав само дека 
станува збор за директен сателитски пренос.

Откако увидов дека присутните не го ни 
забележа а моето присуство, или ако го забел ежаа 
не му придадоа значеше, решив да се сместам. 
Избрав место на троседот, од каде што можев 
добро да гледам во црната кути]а пред мене.

Штотуку заврши птицата, се nojaBH едно 
симпатично машко лицесо чудно сплескан нос, 
што го правеше необично смешен, зборуваше 
на,за мененепознат]'азик. Набргу се чу гласна 
наш познат спикер, ко] почна да го преведува 
она што го зборуваше странецот, во почетокот 
малку несигурен, но подоцна се посигурен во 
своето знаеше на ово],за мененепознат]азик. Го 
слушав со внимание, сакав да разберам што 
повекеза натпреварот.
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"Драги гледачи, добровечер! По желба на 
многумина од вас и вашите многубро]ни писма и 
повиди, Интернационалното телевизиско сту
дио реши да ви излезе во пресрет и во пет 
директни сателитски преноси да ви пренесе 
невидливи слики, плод на креативноста на 
човековата фантази]а. Нашата програма ке 
можете да ja следите секогаш во исто време од 
пет различни зем]и чии демократски влади ни го 
дозволи)'а снимашето. Емисфата е придружена и 
со многу награди, затоа внимаваме добро..."

Тоа мора да е нешто ново, невидено досега, 
па добро ешто стигнав на самиот почеток. Малку 
со завидувашегледав на семе]ството кое знаеше 
за што станува збор, a jac се уште седев во 
неизвесНост.

И конечно долгоочекуваниот пренос 
започна откако предтоа ни сервиранреклама за 
чокол адо со лешници од зем]'ата домакин. Првата 
слика што ]авидовмебеа околу стотина вофици 
наредени во пет долги редови, сите беа облечени 
во црвени униформи скроени во на]'новиот мо
ден крик, така што повеке личеа на манекени 
отколку на водици. А дека беа водици се 
препознаваше по оруж]ето кое што го беа за- 
качиле на себе и кое се разликуваше од она на 
сите други армии на светот. Имашена нив пушки, 
автомати, бомби, ножеви и безбро]’ други ситни 
нешта што би им помогнале во евентуалната 
борба.

Камерата ги следеше редовите, прво од 
птич]а перспектива, а потоа бавно се спушти во 
височина на нивните очи и така минуваше мегу 
редовите млади момчиша, покажува]ки ни го 
секоепосебно. Додека траеше тоа се чу повторно
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гласот на ohoj симпатичен спикер, но нашите за 
жал не го преведоа. Откако заврши камерата со 
сво]ата смотра, режисерот ни прикажа двенови 
личности во прв план оставали ги во заднина со 
цврст во]нички став, младите момчшьа.

Двете нови лица беа една млада дево]ка со 
микрофон во раце и едно воено лице кое по 
изгледот, разликите во униформите и еполетите 
на блузата, им беше HajBepojaTHO некаков 
командант. Девойката ко]а, морам да признаам 
беше страшно парче, по кусата HajaBa се обрати 
кон старешината:" ГосподинеMajope, милиони 
гледачи од сите страни на светот го очекуваат 
почетокот на акщцата што Вие по малку треба 
да го на]авите,но,предтоа би ги оставилеуште 
малку нашите гледачи во неизвесност, и би Be 
прашале за моменталната cocToj6a во составот 
на Вашите единици, за моралната подготвеност, 
за структурата и за некои податоци кои мислите 
дека ке бидат интересни за нашите гледачи".

MajftpoT ко] беше доста висок човек со 
правилни и цврсти линии на лицето што оставаа 
впечаток на интелектуалец, беше малку нерво- 
зен. Тоа го заклучиз по nocTojaHOTo вртен>е на 
шапката во раце и немирното вртекье на очите, 
но, спротивно од тоа имаше голема сложност 
во говорот и прецизност во изнесувашето на 
фактите:

"Морам да истакнам дека сите момчин>а 
што овде ги гл едате се на возраст од осумнаесет 
до дваесет и пет години, што е многу знача^о за 
успехотна акци] ата. Сите тие се доброволци со 
голема желба за самоистакнуван»еидокажуван>е, 
луге од акци] а и победа. Нивната националност 
е различна, од преку триесетзем]и од целиот..."
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Тука нашиот спикер се вмеша во преводот и 
истакна мал ку со гордост дека има и две момчигьа 
од нашата 3eMja" ...но тоа воопшто не пречеше за 
нивното другарство во текот на триесетината 
дена колку што траеше нивната обука. Има 
ученици, работници, студенти, а еве jac сум 
професор по психолога]а на факултет и, се 
надевам дека искуствата од денес ке ни помогнат 
многу во мо]ата идна работа со студентите.

На кра]от сакам да кажам за целосна 
информацща на гледачите дека противникот во 
ово]‘ случа] не знае ништо за оваа акци]а така 
што, очекуваме напнатоста да биде максимална.

Благодарам."
Откако режисерот му даде знак на MajopoT 

дека може да почне, toj' ja даде последната 
команда и во]ниците почнаа .да скокаат во 
циповите, камионите, борците коли, имаше два 
тенка, специ]ални мотори. Водител от на 
програмата ни об]асни дека треба да се воздржиме 
уштенеколку минути, а за тоа време камерата ни 
ja покажа и техниката со Koja учествуваше 
телевизи]ата. Имаше четиринаесет камери на 
разни подвижни средства и две камери што кего 
следат сето тоа со помош на хеликоптери од 
воздух. Потоа, до]доа пак некои здодевни 
рекламни спотови кадешто видовме нов вид на 
сок од компири, специ]ални клинци што се коваат 
со удар на дланката и нов комп]утерски систем за 
кршенеореви. Откако загрши и тоа, на екранот 
почнаа да излегуваат имивьата на фирмите кои 
учествувале во финансирането на оваа не така 
ефтина програма. На кра]от тел евизи] ата уште 
еднаш и се заблагодари на зем]ата домакин за 
добрата вол]а на не]зиниот народ и не]зината 
влада.
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Откако заврши и тоа повеке ништо не не 
делеше од големиот почетох, а времето додека 
се уште траеше на]авата, jac го искористив да 
донесам уште едно пиво и да отворам пакетче 
кикирики за грицкагье.

Тогаш почна.
Првата слика беше хеликоптерска пано

рама на едно село. Се уште не можев да 
претпоставам за што станува збор, но сепак 
чувствував Hexoja необична напнатост xoja не ме 
оставаше повеке да седам мирен во место. Како 
да почнав и да се нервирам за сето тоа. Да ги 
прашам моите што се случува сега би им било 
сигурно смешно. Затоа надобро ке биде да се 
воздржам и да видам самиот што ке се случи.

Во селото имаше можеби околу триста 
колиби, се гледаше дека местото е доста 
сиромашно. Колибитебеа расфрлани безникаков 
план низ улиците што беа покриени со кал. Се 
гледаа ретки минувачи, под едно дрворежисерот 
ни покажа група деца кои си играа нешто на 
зем]ата. Беа поделени во две групи и мавтаа со 
гранки оддрв|ата. Играта ми беше непозната, но 
ме потсети за малку на моето детство.

На друго место ни покажаа неколку старци 
седнати на една клупа кои бурно расправаа со 
мавташенарацетенаразниначини.Отспротива, 
пак, видовмередица жени, повекето дево]чин>а 
кои со садови на глава чекаа ред пред една цевка 
од Koja течеше, HajBepojaTHo вода.

Сена сгнемаше ништо интересно ако не се 
земе предвид сиромашти|ата, бедата на овиелуге 
кои живееа во ова село. И додека овие слики 
течеа на екранот, во долниот дел минуваше лента 
со информации за животот во селото. Запаметив
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дека има 1853 жители кои ги броеле вчера, од 
кои повекето се жени и деца. Имаше и некои 
други информации за животот во селото, но тоа 
веднаш го бришев од главата како нешто 
неважно. И овдебарав HeKoj податок ко] барем 
малку од малку би ми покажал некаков посебен 
пат по Koj би тргнал, но, за жал и овде немаше 
ништо посебно.

Од друга страна на лицата од преостанатите 
членови на фамилната гледав се поголема 
напнатост и заввереност во сликите што се 
менуваа со доста голема брзина, не многу 
поврзани. Одеднашрежи]ата направи остар рез 
наона што ни го нудеше досега и не префрли на 
местото каде што почнуваше или можеби 
завршуваше селото. И така, пак се сретнавме со 
нашите стари познаници, момчишата со црвени 
униформи и решителни изрази на лицата.

Нешто што им падна во очите на гледачите 
во toj миг бешеоно] ист Majop со ко] другарувавме 
до пред малку, но сега качен на бел кош. Тоа 
навистина беше една романтична слика во 
споредба со студениот метал што беше нареден 
зад неговиот грб и бедата на селото пред неговите 
очи. Правев споредби мегу неговиот boj'hhhkh 
лик и неговите професорски ставови.

По]авата на вофката Koja во oboj' момент 
изгледаше малку морничаво на]првин ja 
забележаа децата, кои веднаш дотрчаа и со 
любопитство и со малку страв гледаа од далечина. 
Набргу од старите трошни кукички излегоа и 
неколку старци кои на своите лица намести]а 
изрази на чудеше по многу нешто, слични на 
MojoT. Беше очигледно дека и тие, како и]асне 
3Haeja што се случува, се судривме со ист проб
лем. Бев сигурен дека во своите глави бараа
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одговор на многу прашаша, како што ги барав и 
jac. За неколку секунди сменяв десетина мисли и 
идеи. И застанав на една. Но, тоа не беше можно! 
Каква луда иде]а! Како само можев да замиел ам 
толку морничава слика?

Писокот што ДО]де од телевизорот ме 
прекина во моето размислувагье. Еден старец 
одеднаш почна да "се дере" ко мало дете. 
HeBepojaTHo! Кодадошол нанетатаиде]а како 
MojaTa. Да бев на негово место, сооваа иде] а што 
ja имав BepojaTHo кего правев и]асистото што 
го правеше и тоj, можеби дури и посилно би 
пискал. Но, сепак, се уште не ми беше така 
вистинито. Сакав да не верувам во она што знаев 
дека мора да се случи.

Конечно, потврдувашето во исправноста 
на MojaTa претпоставка до]'де уште еднаш од 
екранот што во крупен план го претставуваше 
профилот на MajopoT со неко]а метална сери
озност. Не беше oHoj ист човек koj’ телевизи]ата 
ни го претставуваше до пред малку, тоа бешенов 
човек во исто тело. Зверски искри сезабележуваа 
во очите на човекот Koj како да го губеше cbojot 
разум и се препушташе да го носат непознати 
сили. Неговото лице оддаваше смиреност на 
яверка пред лов. Оние црти што ja истакнуваа 
неговата интелигенци]а сега како уштеповеке 
да се врежаа во него. Изгледаше ко човек ко] 
целосно се познаваше самиот себеси, со контрола 
врз своите мисли и израз. Човек Koj научил доста 
од OBoj живот и сега бара нешто ново од него. А 
новото беше пред него.

.1а поткрена пол ека раката горе и]азадржа 
таму се додека не се чу плотун од пет- шест 
оруди] а. Г рмотевицата што до\де до нашите у ши 
бешепресилна,тонот сеуштенебешенадобро
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синхронизиран. Од секаде се крена прашина од 
трошните колиби, а кога таа се исчисти остави 
зад себе полу срутени колиби на влезотод селото.

Значи, то а што го миел ев беше точно, сакав 
во еден момент да извикам "чека]те!". Но, тоа 
б еше невозможно, тоа што почнув аше не можеше 
повеке да се спречи; можеби тоа hhkoj и не 
сакашедаго спречи ризйкува_|*ки го расположе- 
нието на милиони гледачи од целиот свет.

Не ми преостануваше ништо друго освен да 
и сепрепуштам на програматаи едноставно да го 
чекам не]зиниот Kpaj. А можеби сето тоа ке биде 
доста добро направено.

По првиот плотун на целото село му се 
раз]асни во што е работата, иако не го знаеше 
одговорот на многу прашанш. Од каде? Koj? 
Зошто?... Прашаша кои очигледно беа премногу 
глупави за да сезанимаваат со нив во Toj момент. 
Телевизщата повторно го докажуваше пре
димството на сеопфатноста. Имавме можност да 
]'адобиемесликата на делото село кое почна да 
писка и бега. Се гледаше добро дека од ceicoja 
колиба, Koja до пред малку не оддаваше поим за 
живот, летаанадвор луге. Селото за малку време 
изгледаше ко кошница со подлутени пчели кои 
летаат без никаков ред, во хаотично движеше. 
Од таа маса луге сеоддели една река Koja потече 
воспротивен праведна oHoj од каде што доагаше 
грмен,ето; но ине]зиниоттек завршуваше нека- 
де при другиот Kpaj судира]ки се со исти такви 
лица. Потоа се вракаа назад и се расплинуваа по 
многубро]ните улички мегу колибите, 6apajKH 
излез ceKoj за себе, а ние гледачите знаевме дека 
и тоа е бесцелно. На младите момчин>а не им 
беше тешко со брзината на своите моторни 
средства да го заобиколат-селото од сите страни, 
не остава]ки премногу простор за над еж.
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Сето тоа ми изгледаше како добро изре- 
жиран филм, просто не ми се веруваше дека 
присуствувам на директен пренос од еден масакр. 
Изгледаше нестварно сето тоа да биде 
предизвикано од напредното, цивилизирано 
човештво зазадоволувашена своите потреби за 
атрактивни новости. Новост koj'а беше Haj добар 
начин за разбиваше на светската монотонна во 
Koja години по ред ништо не се случува, но 
задоволувашето на своитестрастина таков начин 
навистина беше нискост за дивилизираниот свет. 
Тоа го мислев, но чувствував од друга страна 
дека нешто во мене и го одобрува сето тоа, како 
да се топев со милионската маса луг е кои со глад 
го гледаа масакрот, срекни што се мирни во 
своите фотел]и и што утре ке има за што да 
зборуваат.

Мл адите луг е, охрабрени од хаосот што ги 
сна]де нивните жртви, со нетрпение (кое се 
пренесувашеи на нас) го очекуваа вториотзнак 
на командантот, а потоа тргнаа и тие. Секо| за 
себе посебно, но со иста цел.

Прво тргнаа тенковите праве]ки патпреку 
малите колиби,срамнува]ки ги со зем|ата без 
неко]'а посебна тешкотшф. По нив веке идеа 
други моторни средства и на Kpaj вориците- 
пешаци наоружани до заби. Првата жртва ко]а 
добро можевме да ja видиме беше еден маж на 
околу триесет години Koj излегува]киод своето 
живеалиште налета на два]‘ца црвенокошулци, 
дури и се судри со едниот, но тоа не можеше да 
ги збуни ни малку момчин>ата кои наидоа на 
сво]‘ата прва жртва. Момчето што беше "зака
чено" , веднаш го врати ударот во противничкиот 
стомак со кундакотод cbojot автомат. Човекот 
свиткува^ки се од болка дрби уште еден удар, но, 
сега возабитетака што гозадржа сво]о.тпаткон
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зем]‘ата и се врати во спротивен правец, испра- 
ByBajKH се за момент и nafajKH на спротивната 
страна. Сетотоа имавме можност да го следиме 
вототал, сниман од еден камион, преку зумиранье. 
На екранот остана само телото кое почна да се 
витка од куршумитешто пагаа врзнего правели 
безбро] отвори од кои во млазеви бликаше крв.

За тоа време камерите се распрскаа низ 
селото трудели се да ни го доловат секо] момент. 
Покра] нив во сиот aoj метеж се врткаа и голем 
броj репортери кои бараа спектакуларни 
композиции за своите фото-апарати. Особено 
беше примамлив еден настан што се случуваше, 
по Moja проценка, некадево дентарот на селото.

Една жена ко]а држеше дете во своите раце, 
бешеолкружена со четворицаод "нашите" кои 
ja тегнеа, влечеа на ситестрани, соголува]ки го 
не]зиното тело. Настанот беше следен со три до 
четири камери кои од разни агли ни ja доловуваа 
живописноста на акцфата. А, мегу нив се бркаа 
и десетина репортери труде]'ки се cenoj на 
посебен начин да]афатитрагичноста на сцената. 
Во крупен план го видовме малото главче на 
детето кое плачеше на сиот глас. Морам да 
признам дека режисерот имаше добар нерв за 
драматичност. По еден удар со нога, ма]ката го 
испушти детето и сега забавено гледавме како 
малото тело лета кон aeMja, заривайки се во 
калта. MajKaTa и таа како детето врискаше на 
сиот глас врте]ки се во круг мегу лугето кои си 
играа со неа. Тогаш, еден од нив ко] имаше 
осумнаесет или седумнаесет години остро ja 
привлече кон себе и и ja втера цевката од 
автоматот во устата. При првиот обид не 
нишаните добро и ja погоди в заби при што еден 
испадна веднаш надвор. При вториот обид беше 
поуспешен и сега j а влечеше жената со цевката
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в уста мегу репортерите кои се местеа и бараа 
подобри позиции за своите об]'ектяви.

Потоа, момчето j аврати на средина како да 
сакаше да им каже да се подготват за кра]от. 
Жената Koj а сето време се тресеше, гледаше со 
раширени очи во камерата ко да бара милост од 
публиката Koja седеше во арената; мегутоа 
гледачите го спушти] а прстот надолу. Момчето, 
за кое со сигурност веке претпоставував дека не 
постои гледач koj не го симпатизира, го затегна 
прстот. А, со тоа како да ги задолжи сите 
телевизиски работници, ситенаучници кои се 
занимаваат со сликан>е и снимаше со еден нов 
проблем. Откриваше на неко]а нова камера ко]а 
ке може да снима внатре во човечкиот организам. 
Замислете каков подарок йе беше за сите нас да 
можевме да го следиме патот на зрното од 
излегувашето одцевката;кршен>етоназабите; 
пробивашето на кожата и коските, летот низ 
мозокот и KpajHOTo излегуваьье од черепот; но 
тоа беше пращаше за експертитеяа телевизи]ата 
и филмот, a j ас сепак се задоволував со 
понудената слика.'

Тука, уште еднаш до]де до израз пожрт- 
вуваноста и лодготвеноста на младите сниматели. 
Тилот на жената во нормален ракурс го следеше 
другата камера koj- а го снимаше патот на зрното 
со забавеностпослепробивашето на черепот. Го 
гледавмекако леташе бавно кон нас но cej кина 
cboj'ot врв парчшьа од крв и кашава маса. Во прв 
момент не ни беше jacBo како го снимаат тоа, но 
дури кога видовме парчшьа стакло пред она на 
екранот ни се раз]асни се. Набргу еден друг 
камерман сесвртекон cbojot кол era koj лежеше 
на зем]а и преташе во калта со скршена камера 
в радей дупка мегу очите од Koja шиштеше крв; 
човекотодштопоголемажелбазаистакнувагье,
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за да постигне што поголем ефект, застанал на 
патотназрното.

Тоа беше и првата невина жртва, првата 
трагична жртва за Koja затреперел срцата на 
многу од нас; мегутоа, сигурно знаев дека 
соодветни признани]'а и награди уштеутре ке им 
бидат врачени на жителите на неговиот роден 
град, а посебно на станарите од неговата зграда. 
А на нас пасивните наблудувачи ни преостану- 
ваше единствено да барамезаборав во нови слики.

Режисерот наогajiCH се во голема тешкоти)‘а 
при избиран>ето на кадрите за нас, ги менуваше 
со доста голема брзина, не сака_)'ки да одмине 
ниедна атрактивност на боиштето. За многу 
малку време видовме на]различни сцени; две 
прекрасни момчиша со голема л>убов и срека 
стрелаа во масата што трчаше пред нив; едно 
друго слично нанив,пак,фрли бомба во толпата 
ко]а се разлета. Посебно беше симпатична 
сцената на напредувааето на еден тенк, koj 
откако сруши неколку трошни колиби излезе на 
една слепауличкакаденаиденапетмина старци 
кои се надеваа дека овде нашле спас. Но тука ги 
сшуде страшна смрт под гасеницитена железната 
грдоси]а Koja со посебна сласт ги прошкемби 
старите тела со звук на кршеше коски и черепи, 
сличен на OHoj при кршевье ореви. Имаше доста 
сцени на поединечни колежи што секо] за себе 
претставуваше мало ремек-дело и многу од нив 
секако ке влезат во годинашнава антологи)а на 
светски садистички настани. А самиот настан, 
неминовно кебидезапишан во" Гинисовата книга 
нарекорди".

Камерата се врати назад, на почетокот на 
местото од кадешто почнацелата акщуа. Таа со 
благо движеше ни ги претставувашеразрушените

______________________________________ Невозможен расказ
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колиби кои сега покажуваат тотално мртвило и 
cnoKoj на HeKoj дамна разорен град, cnoKoj Koj 
единствено го нарушуваше пукотот и писокот 
во далечината.

И тука повторно cenojaBH онаа привлечна 
дево]ка со шармантна насмевка на лицето, 
на]авува]'ки големо изненадуваше за нас гле
дачите. Прво ни го претстави момчето што сто
еше до неа, boj’hhk на осумнаесет години, а потоа 
ни об]асни дека играта за нассесостоивотоа да 
погодиме колку мртви остави зад себе тор 
Наградите беа големи и разновидни од спо]нички 
за листови од круши, ситни уникатни украси од 
човечки очи, трактори за ораше камен>а, 
бесплатно убиваше на наградениот, на до 
дремлата, а тоа беше директно присуство на 
големото финале кое ке биде уништуваше на 
град од сто ил]'ади жители и дозвола на 
наградените да убиваат, силуваат, мачат колку 
што сакаат. Ни ja даде и точната адреса кадешто 
требаше да ги доставиме одговорите на 
прашашето и потоа се изгуби.

Акци]ата,.односно програмата траеше 45 
минути. Беше исполнета со дотогаш невидени 
атракции. Навистина прекрасна замиела на 
тел евизхцата. Од кадрите кои ги покажаа подоцна 
за спомнувашебеа и силуван>ето на едно дево]'че 
од страна на десетина црвеноуниформирани 
манекени; черечешето со кон>и на еден старец и 
кршешето на главата со камен,а на еден 
средновечен човек.

По истекот на времето предвидено за 
програмата на ТВ гледачите, командантот даде 
знак за прекин, а неговите водици дисципли
нирано се собраа во средината на селото. 
Утврдщ'а дека нема жртви и бавно тргнаа кон
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излезот на селото, а на нивно место почнаа да 
при стигнуваат возила со знакот на црвениот крст.

Спикерот, Haj авува] ки го KpajoT на емиси)'ата 
соопшти дека 6pojHH хуманитарни организации 
ширум светот сега ке настанат за спасуваше и 
лекуваше на жртвите, и дека малото сиромашно 
место ке биде помогнато во cbojot развод со 
големи финансиски средства и дека набргу ке 
стане привлечно туристичко место.

Славната шпица течеше, режи]ата даваше 
последнапанорама на местото, a jас го довршував 
своето пиво.
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Звук на виолина во иснразнетатаконцертна 
сала, шуштеве на воздухот, бучен>е на дрвото. 
Ниту еден гостин,ниту едно ракоплескаае. Само 
Toj со "Мадата нойнамузика". Реминисцентно 
навракан>е на детството. Жал заиднината. Плач 
кон сегашноста.

Легии на емотивнанабрекнатост во отворот 
за испуштан>е гласови го кинат неговиот разум. 
Обземеност со плач. Ноктите го гребат гудалото, 
жиците пукаат и сезабодуваатв месо. Прелрже- 
но, исцрвенето свинско месо во преполната 
концертна сала; начукана до претпоследниот 
ред, а на последниот изгладнети критичари. 
HeKoj напрвата пауза им вети препечено свинско 
месо и тие стрвно гледаа во нозете на 
виолинистот.

Господинот од шестиот ред, четврто место, 
партер лево, кивна; го извади шамивчето, се 
ишмрка предпазливо, го собра мрсолот и го 
залепи на панталоните.

АПЛАУЗ:
Плас...плас...плас...плас...
Какваизведба! Каква репродукщца! Каква 

маестралност!
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Брил]антен.
Величествен.

Божествен.
Повторен аплауз.

Тоа енеповторливо!
Смируван>е. И публиката повторно почна 

со цвакан>ето свинско месо. И колку повекеj адеа 
свинско, толку повеке се претвораа во свин>и. 
Првиот ред, па вториот, па шестиот, па сите до 
последниот се преобразен во свин>и. На сцената 
настапи свински гудачки квартет со изведба на 
" Бумбаровиот лет".

- Гро...гро...грах!! - се прокашла господи- 
нот од ложата со двете дами од левата страна.

Носталгични звуци ja исполнуваат полу- 
празната сала меша]кисесо "Панаш", "Кристи|'ан 
Диор", "njep Карден", со свински измети мочка 
- анализирана во лабораторната преку пат... 
Мешаше на аристократски -буржоаски со работ- 
ничко-комунистички прдежи и застрашувачко 
кркореше на цревата на критичарите од прет- 
последниотред.

Виолината ja свири CBojaTa тажна музика, 
жицитесенатегаат,протегаат, оптегаат. Каква 
ангажирана звучност? На човек му доага да излезе 
надвор и да дигне револудНа...

АПЛАУЗ:
АПЛАУЗ:

АПЛАУЗ:
Браво маестро!!!

Колку повекеодминува времетоуште толку 
публиката ja преполнува салата; на секое место 
веке седат по двajцa, еден со друг се налегаат на
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глава држе]ки се за раменна. А трет лежи мегу 
редови и се воодушевува. Толпата повторно 
надо]’дува, се бесат по завесите, по високите 
прозорци; на лустерот петмина, по таванот 
одржуваат рамнотежа и ситезанемепи, однесени, 
вкочаяети сеяверат во виол ияистот и во неговата 
виолина. Од свинско повеке немаше ниту траги, 
ниту глас. Единствено критичарите во прет- 
последниот ред гледаа тапо.

Внатрешноста се пумпа со човечки тела. 
Бидовите се ипапчуваат кон надвор, напукнуваат 
и се тресат, но сите зашеметени, вцарени во 
виолината не се ломрднуваат.

БРУУУУУУУМ!!!
Експлози]а. Бомба мегу третиот и 

четвртиот ред. Летаат групови, вилици, коски, 
месо и крв. Атентат на министерот за свинска 
енергетика; симпатично човече на свои 
педесетина години и сто и педесетина килца 
жива мера. Tajna револуционерна организация 
на екстремната десница. Набргу комиси]ата 
преброи триесетина трупови. Гледачите собираа 
сувенири: око, заб, кременадла, дробче, полов 
орган. Дел однечи]’ мозок го испрска лицето на 
виолинистот Koj исто така како и публиката не 
дозволи да го растревожи болничко-мртовечката 
екипа што ги собираше мртовците.

Лугето пак, што чекаа надвор, радосни што 
се непразния неколку редови, налетаа кон 
вратата;ко стампедо ги провврцкаа коските на 
неколкуте редари во темно-сини униформи и 
запливааво салата. Воздухототежкува к сезгус- 
тува; атомите се чукаат, раскинуваат создава]ки 
нови молекули на непознати соединени]'а кои се 
]адатмегусебно. Тело до тело.
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Редарот ги сместува водорамно, вертикално, 
диагонално во апсолутниот квадрат.

Каква музика...
Една мува го полази по уво, го зголеми 

брмчен>ето,зедеда се вртка околу него, му влезе 
во увото, па во носот, се шетка мегу очите. Ги 
возбудува неговите полни страсти, a Toj студен 
Toj мртов-ладентип. Па, toj навистина емртов. 
Ц,о)доа два)ца, го намести]а удобно во ковчег со 
закопчана кошула, го кренаа и го однесоа.

ПАУЗА:
- Чувтедека виолинистотумрел?!
Разговор

Мрморегье
Поези]а

У биство
Размена на восхитуван>е, неколку озбо- 

руваша, пиеше бело вино со кисела вода, 
наздравуваше, по HeKoj бакнеж, борба на 
мислен>а. Танчерска група го пополнува 
просторот со изведба на стрип-тиз, соблекуван>е 
на гол маж пред ококорени очи. Лет на 
ластовичка во ходникот.

Во мегувреме го заменен виолинистот. 
Изборот падна врз работникот од шеснаесети 
ред, партер десно, место 6poj 2;улица" Песна на 
гул абите"; реги страци] а С К 806-591; л и чн а к арта 
34 562; 6poj на чизмите 42, со небесно сини очи. 
Скромно се накашла, се поклони, го зграпчи 
гудалото и почна да сече дрва...кх,кх... 
пардон!...да свири на виолина.

Критичарите од првиот ред npoMpMopea,ja 
наруши]а тишината, а во замена доби]а скапан 
патлицан во глава и застарено]а]це во вратот.

_______________________________________________ Концерт
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Еден од нив се разбунтува, мал ечко дебелникаво, 
ja подигна главата од меката фотелшчка. Доби 
куршум в чело и пак си седна на своето место. Ги 
заврте очите, зелена крв му зашурка од носот, 
образите му сенабумбари]а и зацрвени]а од срам. 
Оно]’ до него се прекрсти, се направи дека не го 
вид е и продолжи да слуша.

За тоа време свирачот на виолина го 
пресоблекоа, му го симнаа синиот работнички 
комбинезон, му навл екоа светли буржоаски гаки, 
бела раскопчана кошула, црна машна го стегна 
исушениот врат-и со длабоко сериозно лице 
продолжи со свирешето.

Штама. Публиката пага во транс, oHoj на 
лустерот сезаборави, ги затвори очите, заспа и 
се откачи расплеснува]ки се врз задремената 
дама. Салата ja опфати дремка, музиката ги 
пренесувашево сон,доброводна колективизащуа 
на потсвеста во испразнета сала. Виолинистот и 
виолината закачени и приклештени на ,чидот
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Последен ден

( Ова е Приказна за еден човек кого жив го 
закойале в сандак. Приказна за него, а исшо- 
времено и уГшШсШво за Вас, доколку ви се случи 
некогаш шоа.)

Горги се преврте во сво]ата постела и го 
побара покривачотза да се покрие подобро. Му 
бешенекако необично студено ова утро. Нешто 
го глодаше одоздола. Му се спиеше уште. 
Клепките не му се одлепуваа. Му се пристори 
дека не е дома, bocbojot познат кревет. Некаква 
необична, смртна тишина го опкружуваше од 
ситестрани.

Утрото му изгледаше необично. Нешто го 
давеше во воздухот, дишеше отежнато. Ja 
поткрена раката, но, удри во нешто тврдо што 
стоеше над неговото тело. Изненаден, бргу ja 
крена главата да види што е тоа, но доби нов 
удар во челото и бргу се врати на старото место. 
Веднаш замижа и почна да сепревиткува npaBejo 
масажа на местото каде се потчукна.

Откако му помина болката со чудеше ги 
подотвори очите правейки бавни движеша, 
плаше]ки се од некое ново изненадуваше. Ги 
отвори очите и имаше што да види! Во мракот, 
по делата должина на неговото тело се проте- 
гаше некаква дрвена штица.



Последен ден

, "Штоеова?" - се праша со вчудовидуваше 
Горги, не можещи да си o6jacHH каде се наога? 
Ги преврте очите и виде дека од сите страни е 
ограден со некакви дрвени штици, премачкани 
со црна 6oja.

Му падна на ум стравична иде]а. Тоа не 
може да биде точно! Ги свитка рацетеи почна да 
го крева дрвото, да тропа по него, но безуспешно. 
Се заврте и почна да ги турка штиците од другите 
страни околу него, но ниедна од нив не сепомрдна. 
Го опфати одеднаш голема нервоза. За миг се 
препоти! "Да несонувам!?" - се праша и почна да 
се штипе и удира по телото. Го фати некаков 
непознат страв. Посака да вика, да се дере. За 
тоа му требаше храброст. Се вртеше на сите 
страни, колку што му овозможувашепросторот. 
Замафта со рацете по штиците, ко да сакаше да 
ги скрши! Себешебезнадежно!

Виде дека со вакво лудуваше не ке може да 
направи ништо и затоа реши да се смири, да 
размисли малку. Срцето му чукашебрзо и силно. 
Г о чувствуваше неговото движеше без да го допре 
со рака. Беше тоа страв, страв што дотогаш го 
немаше осетено. Ги собра рацете на гради и 
полека го смируваше биешето на срцето, ги 
запираше расфрлаяите мисли, сакаше да се 
самоконцентрира.

И конечно почувствува некаков мир. Очите 
повторно му беа затворени. Сеплашеше да гледа 
во едноличната бо]а на штицата што беше 
испружена над неговото тело.

Од она што го опкружуваше, што го 
гледаше, сфати дека се наога во мртовечки 
сандак. Jа мирисашевлажноста на земната. Беше 
закопан. Да, жив - закопан! Колку беше страшна 
помислата на тоа. Не можеше да ja прифати
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Последен ден

вистината, иако сите докази зборуваа за тоа. 
Бешеоблеченвона]убаватаоблека urroja имаше 
дома. Toj Heja облече. Значи HeKoj друг му ja 
облекол. Беше закопан, место за сомнеж нема. 
Врз неговото тело имаше два метри 3eMja 
натежната врз дрвениот сандак.

Се стресе, му идеа студени морници низ 
делото тело, повторно го обзеде страв.

" Помош, помош, eeeeej жив сум" - почна да 
вика, удира_)‘ки, а звукот на викот само тапо се 
одбиваше од штицата и се вракаше назад дава]ки 
му до знаеше дека со тоа само ja стеснува и така 
малечката просторна во Koja се наога. Но, со 
тоа не можеше да се смири. Горги продолжи да 
тропа и да вика иако увиде дека нема фа]де. 
Продолжи, се додека не почувствува умор од 
викашето и болка во рацете од ударите. Се 
преврте во тесниотпростор, иако беше, речиси 
невозможно. Дишеше бавно, воздухотоколу него 
бешесепогуст.

Повторно се смири, зашто немаше повеке 
сила. Гледаше тапо со очите во единствениот 
пе]заж што му стоеше на располагаше: во штиците 
и во влакната на дрвото. Мислеше... Бргу 
отфрлаше секаква можност дека е мртов и дека 
господ вейе го прибрал Kaj себе. Веке му беше 
jacHO дека е жив и дека се наога на зем]ата или 
поточно под зем]ата. Не знаеше како се на]де 
овде; дали неко] намерно му го сторил тоа, дали 
навистина помислиледека е мротв и го закопал е? 
Се присети дека последните денови нешто го 
притискаше во градите. Го проколнуваше 
Господа зошто тоа токму нему му го сторил, 
бараше HeKoj грев поради што би го казнил 
толку страшно, а подоцна го молеше да го спаси 
од оваа ситуац^а, ги кажуваше сите молитви 
што ги знаеше и чекаше спас, но, него го немаше.
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Последен ден

Страшни идеи почнаа да му се мотаат по 
глава, се плашеше од смртта. Не сакаше да умира 
вака! Времето минувашебавно.Одвременавреме 
йепукнеше по сандакот и ке се провикнеше. Но, 
како што времето минуваше, така се повеке му 
стануваше ]асно дека нема Koj да му помогне, 
дека нико] нема да го чуе неговиот крик, неговите 
удари!

А,ако енадвор нок сигурно нема hhkoj низ 
гробиштата. И да го чул неко] сигурно би по
мислил дека енеко] дух и би побегнал. Единстве
но што му преостана е да чека што побргу да му 
до}де смртта.

Сепомирувашесо фактот дека йемора на 
ваков начин да му ja предаде cBojaTa душа на 
Бога. Кога веке не може да ja спречи смртта 
барем, побезболно да до]де до неа.

Затоа реши да ja отфрли смртта од своите 
мисли и да се препушти на некои други фан
тазии...

Му дojдecликaтa на жена му. Беше млада и 
убава.Кога би можел сега да ja види, да ja разголи, 
за последен пат да] а..., смртта би мубиланекако 
полесна. Си мислеше: по MojaTa смрт веднаш ке 
и се нафрлат безбро] кучиша, а таа еден ден ке 
мора да падне во нечии раце. Ке биде млада 
вдовица по Koja ке трчаат многумина. Би бил 
срекен кога би нашла HCKoj добар маж Koj би ja 
прибрал со децата. Му беше жал за нив. Неговите 
брака сигурно ке сакаат да земат дел од имотот. 
Сето тоа му создаваше болка во душата.

Смртта беше мошне близу. Посака да забо- 
рави на неа, посака да мисли на нешто убаво, 
нештоштокеможеда гонаправисрекен,барем 
за момент срекен.
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Последен ден

Одеднаш му падна на ум една спасоносна 
иде]‘а, на ко]‘а морашеи самиот да се насмее. "Тоа 
е единственото добро што можамда гонаправам 
во оваа cocToj6a,..." си помисли. Беше сам со 
себе и навистина немаше никаква причина да се 
срами од кого било, а тоа му беше и последната 
радост што можеше да си ja подари.

Дишеше се потешко, но намерата повеке 
несакаше да ja отфрли. Се подигна, колку што 
можешепобргу и се поразврте, небаре во црниот 
мрак имашеуштенеко]. Ja поткренараката и ги 
насети копчишата на отворот од пантолоните. 
Ги раскопча... Ги свлече некаде до под колената 
и го напипа тоа што го бараше... Сакаше да... 
Последното задоволство што можеше да см 
допушти самиот на себе. Но, кештото што го 
држеше в рака како да не го делеше истото 
мислеше со него. Со познатото движеше на 
раката сакаше да го разбуди, но тоа не му 
успеваше. Мораше да тцде HeKoja добра слика 
во главата, HajnpBUH да набрекнето].

Ja повика повторно сво]'ата млада женичка. 
Беше во сво]ата соба и се врткаше нешто околу 
огивот. То] и пртцде бавно од грб и а го прилепи 
телото до не]зиното. Ja крена и ja понесе во 
стариот трошен кревет. Светлоста доагаше 
единствено одогинот што горешена сред кука. 
Жената кротеше, немаше никакво право да се 
противи.

Сети како почна да се движи, неговата 
големина растеше. Не чекаше премногу, го 
зграби со десницата. Ги чувствуваше набрек- 
натитежили во ceojaTa рака. Почна да ja движи 
во познатиот ритам горе-долу.
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Последен ден

■ .hi навали жена си по стомак на креветот, ги 
откопча пантолоннте и и залегна отпозади, 
зарива]ки ги успите во nejaiinnoT врат. Прво со 
рацете ги дофати градите кои почна да ги 
превртува и меша задава) ки слатка болка... 
Ритамот на двнжешето не го забрзуваше. Сакаше 
да го продолжи задоволството до 6ecKpaj. Го 
повлече дебелото здолииште нагоре и паб- 
рекнатиот сесретна со големите бели бутови на 
невестата. Нозете// беа стегнати како да // беше 
првпат. .1а погали со раката по газот и ja спушти 
подолу разделува]ки ги стиснатите нозе. Таа. 
чувствува]ки го неговото влегуваше, почна да се 
дави во воздишки и да меша со бутини
те. ..Врзината иа неговата рака се повеке го 
зголемуваше неговото задоволство, екеплозфата 
се прпближуваше... лежеше над меа и ja при- 
тпскашесо cnojaTa тежина...Семето избувна...То) 
почувствува олеенуваше... Се залепи некаде на 
штицата, чувствуваше уште задоволство... 
Дпшешето беше уште гютешко. Како да изгуби 
половина од воздухот со ко] располагаше. Toj 
почна да се омалува. Работата бешесвршекл. Ги 
повлече пантолоннте и ги закопча. Патот до 
смртта беше скратен. Можеше да почне 
по сл ед н а та а го н и j а.

Сега не знаеше што да прави! Кога би имал 
сила да го повторува то а до KpajoT, би била 
иа]убавата смрт што би можел neKoj да ja добие. 
Таква сила, во него не постоеше.

Бавно почнувашеда сезадушува. воздухот 
исчезнуваше. Почна да кашла, се напрегаше да 
дише, телото се грчеше...го гребеше грлото, го 
стегаа градите... очите лута а без контрола, смртта 
беше премногу близу до него. Умирашето 
започна, а колку ке трае, не знаеше...
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Последен ден

И додека то] умираше, два метри над него. 
како единствен сведок на неговнот живот, оста
на да стои под налетот на ветрот, дрвеннот крст 
на Koj со бели букви пишуваше:

О.П.
АРСОВГОРГИ 

1645 
167S

Сведок та неговата гротиа смрт-немаше.
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Co партизаните

Том So шрк го собра килимоШ, петна на 
него се до ГючеШокоШ на скалите, йошоа на нос, 
на глава, на газ се лизна йо ние и се расПлесна на 
Подош; собра нова сила, ги наостри мусйшкшйе 
и одново jypna. НалаТш на кора од банана, Шрехна 
на чело, отскокна од гумената тойка, се одби 
од неа и се najde. на Прекрасно Поставената маса 
за гости, каде шшо се зари ао тортата. Зар’жа, 
направи два круга околу масата во нов шрк од 
!<oj едниош го завриш во Поставената шава од 
неговиош непрщашел.На Kpajom. со сплескано 
лице се фрли и, iipoMaiuyeajKu jci дупката на 
Цери, се склопи CioKpaj sudoul...

Елена и Никола за таа вечер изгледаа 
навистина специално. Таа во бел, долг, 
деколтиран фустан со ди]амантски накит, три 
капки "Кристи]ан Диор" и како секогаш, нас- 
меана.То] воцрн смокинг, бела свилена кошула, 
со бела пеперутка машна, кратка, зачешлана 
фризура и сериозно лице. Веке две недели се 
подготвуваа за ово] прием: подготовка на 
гардероба, патуван>е во странство, избор на 
гости, организираше програма. Впрочем, сите 
поканети се нивни луге, прфатели, но сепак, 
треба да изгледаат "Haj"! Зарем тоа не е нивен 
прием...
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________________________ Co йаршизанише

Том доби нога во задникош, лешна од 
вратата на кукаШа и шресна во каишите за 
смет, кайакош се oiUeopu, задрнка и го шресна 
йо главата. Се крепа со модрица на окото, а 
Цери од йрозорецоШ на шойлаша собичка 
слаШко се насмевна.

Цртаниот филм заврши. Започна економско 
пропагандната програма, интересни реклами, од 
кои HajMHory вниманието му го привлекуваа оние 
со нови чоколади... Йсти лица, исти разговори, 
исти шеги, но, што се може, тие се тука. Не 
можат да бегаат од ова друштво со кое пораснаа, 
со кое одеа во исти училишта, од кое факаа 
девойки и фраери. Беа осудени од нивните 
татковци да живеат покра] овие луге, а всушност 
и не им беше толку лошо! Опкружени со 
богатство, добри функции, прекрасни вили, 
скапоцена гардероба, учество во власта, епитет 
на врв во град от, па и во државата. Навистина во 
последно време нивниот углед се повеке пага, 
народот шепоти, ги пцуе, зад грб, но тие се у ште 
се мирни, BojcKaTa е нивна, милици]ата - исто 
така, тоа им дава мир, ги смирува, ги прави 
студени. Зарем така лесно ке го продадат идеалот 
на татковците...

Бевме...да, бевме четворица... Некако 
залутавме... Зошто залутавме!? Се изгубивме во 
таа страшна бела планина, hhkoj' не го знаеше 
патот, hhkoj не поминувал одовде. Зад нас тие - 
фашистите; пред нас - стравот, студот и гладта. 
Зошто не пишував за тие моменти? Зошто го 
прескокнав на|тешкиот дел од мо.)ата борба? Се 
срамев ли? Сеплашевли? Семразев ли? Пишував 
за толку неважни нешта и случаи, а тоа го 
прескокнав. Толку многу време помина и мислев 
дека ке го заборавам... А тоа со староста се 
повеке ме притискаше со умирачката се
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подлабоко се врежуваше. Дали ке умрам со тоj 
настан во очите, дали не ке можам да се ослободам 
од него? Каде е сега moJot син да ми ja отера 
мората, каде е внукотда ми се насмевне...?

Чаша коктел подготвен со шлмпашско, 
доста вкусен и пивлив. Зедоа и два]цата, негшшот 
син и неговата снаа. Вечерта навестува дека 
забавата ке помине одлично. Издавачот на 
книгата поставил се во на|'висок стил. со 
предзнаеше дека е забранете да има недостатоци 
кога станува збор за татко му. А книгата, 
денешната промоци]а, се етоа векезаборавено; 
HMKoj не ja прочитал, HHKoj не ja ни отворил, а 
секо| од нив ja добил на подарок. Да, тие старите 
борци змаат да се чуваат мегу себе; "Со 
партизаните", бомбастнчен соц-реалистички 
наслов. Толку време го разубедуваше cbojot 
татко да не ja пишува, a toj беше упорен да 
остави трака од свсцот живот. Во ред, вечерва 
hhkoj и не праша каде е авторот, toj остарей 
борец, векеодамиа оддалечен од пласта, но затоа 
син му е тука како добар зпмеиик и затоа лицата 
се свртени кон него..

Глад. Од кога немам почувствувано глад, 
можеби од таа вечер, таа далечна вечер во 
планината, на ко ja никогаш не и го научив името, 
ниту се пратил некогаш.Бепме другари, фабрички 
работници, неразделни, подготвени да загинеме 
за иде]ата со ко ja тргнавме во борба. Ja изгубивме 
четата по една битка, се одделивме и лутавме 
сами, баравме трага, баравме патче што ке не 
одведе до нашите. Одевме цела нок, се движевме 
во снег до коленици, со онасност Koja демие од 
сите страни. Имавме парче лепче, го штедевме и 
стававме трошка по трошка во уста мокрейки ja 
со растопен снег. И тогаш одеднаш во темнината: 
контури на некаква колиба; се приближивме

Co аариишните
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бавно, to внимателност. Болест, тешка болест 
ме нритегнала во моето тело, ме мачи, ме боли, 
ме умира секо]дневно, бавно, со ceKoj миг нов 
лнак на умирачка...се ближи краjoT, го насетувам, 
се каам, барам прошка, но од кого? Оно| што 
треба да ми прости го нема...

Тошо а лиша Пак ме ocmaeuja. "Сине, ши си 
голем, Hi'Moj да се Плашиш, гледа] meaeeu.iuja, 
Повтори ги домашните ладачи и кога ке се 
ламорнш легни си." Cexoja вечер пешо, cetcoja 
вечер иллегувааш, a jac сам дома. Тис ке се 
дошерааш, шито со сериолносш, мама со 
наем сака ке ми го Повториш пешото. A, jac 
клечи дома, люшка] се По содата, чуваj го rnoj 
лдодевен старей,, Koj Посшо/ано бара де вода - де 
айче, де ова - де она, стар лдодевен дедо. Добри 
е шШо в екс барем шешко лборува, инаку ушше ке 
ме шормолеше со своите Прикални ла во]наша. 
Пха... Почнаа вестите... Koj ке ги слуша Пак ние 
сега? Познавал некое дете како мене, Полнавал 
добро, ама што тук у ми лборува ла него; било 
какомене во косата, било во очите, било во 
обралите, како мене да ме инШересира сето 
шоа; еве му ja содата и там у нека си Прикажува 
колку што си сака сам со себе...

И го видовме таму, премалено, стуткано но 
кош, уплашено, покриено со брашнена врека и 
отенротива човек убиен, испружен на кревет. 
Керо|атно поминала фашнетичка патрола 
барайки па рипа ни, барайки не нас. Човекот не 
';наел ништо, го тепале, го убиле, го оставиле 
детето и ламинале. Срамежливо, десетгодишно, 
лацрвенето дете. Почна да ни лборува: гютерата 
поминала утрово, а тоа цел ден не мрднало од 
место, огледнето, уплашено, чекало таму. 
Решивме да преспиеме во колибата...
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Никола веднаш на^епартнери за разговор, 
политичари. Некои сеумилкуваа, некои даваа 
знак дека имаат cboj грб. Разговор како и 
ceKorauTKoj кадеке замине, koj' кадекеотпатува. 
Неговата сопруга со сопругите на другите 
функционери Koj каде ке летува, Koja фамилфа 
во Koja 3eMja го прака синчето, Koj xpojan ja 
диктира моменталната мода, Koja шубовна афера 
е актуелна.

Муабети од сите страни, се точи щампа н>ско, 
разни коктели, богати слатки. Издавачот не 
пропушта да заработи поени повекево очите на 
собраните политичари, да му се исплати 
инвестицфата. Следуваа политички вицеви...

Заспавме сите без да оставиме стража, 
оставени на планината се разбудивме рино, 
размислувавме, а излезот само еден: врякаше 
назад нема, мораме напред. А, таму поголем снег 
н студ,без храна, без познаваше на теренот. 
Единствен излез, да се помине планината, напред, 
напред, без запираше... Да оставиме се на 
случа Jot?! Toj да не спроведе?! Можеби ке 
наидеме на некое селце, на некои запустени 
колиби и на човек koj кани помогне. И тргнавме 
во студената дивина. Малиот го поведовме со 
нас, можеби ке му биде иотешко без нас, ке се 
измачи, но да го оставиме овде е рамно на смрт; 
избор не постоеше ни овде, го зедовме и 
тргнавме.И одевме, одевме, одевме...

Да, toj многу добро знае дека се што 
поседува на oBoj прием е заслуга на татко му: и 
власта, и парите, и мирисот, и жената, и црниот 
мерцедес надвор: се му е подарено од татко му - 
висок државен функционер. Hhkoj' во тоа не 
може да го разубеди и noKpaj тоа што отсекогаш 
сите по ред му повторуваа дека е па метен, дека е
64



убав, шармантен, талентиран. И сето оня што 
нему му го редеа, сега му го редят на неговиот 
син, a toj' им вряка на нивните синови. Круг на 
генерации напомнят од нивните татковци...

Го изгаси тел е ви зор от. Го фрли Погледат 
арз играчките расфрлани По йодош: булдо.жер, 
лого • коцки, авионче, бротче, ни)различни 
шиПоаи Гшшмоли, елекшрични автомобили... 
Ci'KOja вечер затворен дома со играчките. Да го 
Прочита четивото учите еднаш Пред синете 
или да Помисли утте еднаш на та: една клуйа 
Пред него, долга црна коса исйлешена во Пле
тейки,. зацраенешо лице и широка наемевка. 
Денеска се сврше Пет Пати да Погледне кон него. 
Се нравеше дека е случауно, но mojjacHo забележа 
дека гледа во него. Колку сини очи има, ке и ги 
Побирам утре задачите По математика, болеем 
да Проверим...

Ш одевме преку целиот ден и еекаде само 
белина, белина н студ; во далечина волк, уште 
еднаш нешто шушна; нико] не смееше да пука, а 
гладот не стегна. Веке два дена 5ез храна, цревата 
свират, гркланот боли, а детето мирно чекори 
по нас. HnKoj немаше желба да го праша што му 
е? Како му е? Го сожалувавме молкум, на начин 
на Koj се сожалувавме самите себе, не му 
обрнувавме посебно внимание. До]де нок, 
легнавме потпрени врз еден голем бор што со 
своите иглички ни даваше топлина; студот го 
надвладеавме за малку, уморот го одложивме, и 
гладот не приклешти. Й заснавме, и до]де новиот 
ден и пак тргнавме и еекаде повторно исто. Како 
да се вртиме во круг. Од сите страни борови, 
снег, фиук на ветер, студ, нрепознатлнии 
трагчшна и глад. Се движевме, се одморавме и се 
повеке ja губевме силата, и се повеке не 
снемуваше. А, тоа не следеше во секо] чекор,

________________________________________ Co йаршизешише
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бараше заштита во нае; не плачеше, а толку 
многу и нам пи ее плачеше. Се движевме и веке 
иолумртви бладавме; одморнте се подолги, 
движеньето сепократко; чекоротсе забодуваше 
и остануваше. На студот отрпнавме, но гладот не 
не оставаше. За момент, само та момент чувство 
дека си сит, дека си предаден. И пак глад. 
Празнина во сто мак от, од ко ja горчнна се крева, 
ти удкра в уста и ja пушташ да се меша со 
замрзнатиот воздух. И во сите прашавьа: каде е 
патот? Уште колку до нашите? Веке со часови 
нико} глас не пушта, само молк, молк, и фкук на 
ветерот...

Toj никогаш немпл храброст да го прекине, 
иикогаш неможел да се спротивстави, гтродолжи 
по ставките на таткото, понекогаш го презираше, 
се презираше себеси, му било и одвратно; секогаш 
остануваше на петото место, мегу нотите луге. 
C'jaj, богатство, лага; а сега го подготвува и 
CBojoT син да тргне по дедовиот пат. Дали Toj ке 
собере сила да се противставм на семе]ката 
традици]’а, ке. покаже времето, а зошто и да се 
менува кога е толку удобно...

Продолживме до кра|от на виделината во 
toj ден; една долга нок; едно ново утро; уште 
еден беекра|но долг ден во ко} го носевме сеона 
што не следеше во иретходниот и дури го 
зголемпвме во )ачина... Присекавшье на един- 
ствениот фрагмент иенуштен во мо{ата книга... 
Стапка но стапка, се иотешка, се поболна. 
Почеток на нездрава фантазира, халуцинации: 
дека оган избива од снегот, да одиме да се 
нагрееме; видовме tajaK и скокавме по снегот. 
Се фрлавме! Па печен за]ак, па топла погача, 
месо, компири, дадеше, _|аден»е...оиколениод сите 
страни со дадшье, со она што сакаш на }многу да 
го имаш. А добиваме единствено борови иглички
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и разгазен снег. Стомакот е залепен, од час во 
чассесиижуруваме, стануваме невидливи, сенки 
што се движат. Стануваме наливна мрши. Неко] 
ке нушти непрепознатлив крик, плачевме во 
сейе -уште колку? И пак напред во oecKpajoT. 
Уште една нок на испокршени соништа, и едно 
ново утро и нова нок и уште колку други - не 
знам. Дали имаше нови утра и нови ноки? 
Зайоравено, но йеше многу, несфатливо долго, 
долго. И ДО|де нова приквечерина, и повеке не 
можевме да издржиме, ни станка; тоа седна, па 
полегна на снего г, пребледнето, надеж во де тето 
немаше...

Реши да оди на сйиен>е, 7и плми ланчнюаша, 
ja оплаче Пииамаша, ао Полумракош се доалечка 
до кревешчешо; очите л(у се лашиарии. Се 
йоралврше ао не?опаша собички и откако се 
увери дека е се лашнорено и дека целосно е 
белбедно се мушна йод }ор7анчешо...

Зборувавме без зборови, единствно очите 
мрдаа, зборувавме пето, непознати елини летаат 
и сите мислиме пето; дали тоа е спасот? Дали тоа 
е излезот и за него и за нас? Преостаната плунка 
ни се цеди од устата, одва j лежнме, смртта ни се 
приближува, а можеме да ja одложиме само на 
еден начин. Вресок од неко|а страна, одстуд, од 
болка, од глад, лудило и лудачка иде|а?

Скршивме четири гранчивьа; на {краткото 
naj мене. Го кренав на раце, се припи во моите 
прегратки, а очите светнаа, ннетинктот ме 
поведе; се оддалечивме десетина метри во 
густежот. Бевме сосема сами. Го спуштив. Малку 
од она што се нарекува човек имаше во мене. 
Или пак тоа е вистинското лице. Мета лот светна 
во приквечерината, му ги чатворив очите со 
рака, го свртев на другата страна, рацете се 
тресеа, лиги ми течеа...

Co шршпмттпе
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Jn гледа крадешкум од време на време, да не 
го забележи, веке му здодеа со таа нфзина 
одвратна и лажлива насмевка. Во последно време 
се повеке и посветува внимание на cBojaTa 
сопруга: ги следи не]зините разговори, 
нзлегуваша, купуваша, интриги. И открива 
голема превртливост, подмолност, лакомост, 
глума, вистински воспитаник на oboj' круг. Без 
мерка во се што работи, купува или живее. 
Незаситница Koja го подбуцнува, го тера да се 
жртвува, да граба што повеке. Во последно 
време почна да забележува се почест контакт со 
мажите, почесто слуша муабети за еманци- 
паци]‘а,непознати излегувагьа. Како да е заситена 
по малку од cbojot маж; како да бара промена; 
.гьубовна афера за Koja би се шушкало. Се 
поневнимателна, не/ьубезна, дрска. Како да ja 
скроти?

Го зари в ножот. Дишен>ето престана, од 
младото грло шикна крв. Се раскока во моите 
раце, го притегнав, го зарив ножот до дршка. 
Устата му е затната, телото се тресе, моето тело 
трепери. Има уште малку живот во детето; без 
размислувавье, само животински нагон за 
oncTojyBaibe. Омлитави, тежината ja навали врз 
моите раце; другарите чекаа; вие]а ко волци. 
Ножот продолжи во круг, младите жили 
напукнуваат, се одлепуваат. Што побрзо да се 
отарасам од страшната главичка, од тие две очи 
што жигосуваат. Трупот се слизна, падна на 
снегот, а главата остана, ,1а засукав со сета пре- 
останата сила. Го кренав телото н го вратив Kaj 
другарите. Стравичен изглед на скелетите што 
чекаа парче месо. Да се стави парче во уста. 
Личеа на кверови, а веро)атно jac им изгледав 
како на]голем.чвер. Го спуштив, а тие наскокаа 
врз него, ги раздрпаа неговите алишта... Матни

Co uapiaiuamimc
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слики, праснеш од далечината на времето, 
помраченост на умот... молкотзборува, преос- 
танатиот разум го одбива месото живо. Сеништа 
во белината што собираат суви гранки, оган, 
исекуваше на две ослабени ножшьа на човекот 
што до пред малку беше наш другар. Поставени 
околу огнот и танц на лудаци. Бевме лудаци ги 
броевме секундите, го ]'адевмесо очи...цвакавме 
со празни усти. Крв исномешана со чадсе цеди до 
нашите станала. Со рашнрениусти чекавме, ние 
не мислиме, ние чекаме...

Во колор, исечен Поааер на Щшрумф, .«у го 
tlodapnja ла роденден. Залепен е на хидош шокму 
над неговата глава. Cenoja вечер ласлшва со 
него, го ?деда, се Пренесуаа во лем]'аша на 
цршаншае филмови...

Еден го грабна месото, со очи закрвавени, 
истечени до половина, го грабна и наби во 
раширената вилица. Го погледнавме, откина 
парче и почна да цвака полуживо детско месо, да 
цвака брзо. Со страв да не му го грабне неко]. 
Сите бевме ненри]атели, се фрливме и ние, ко} 
што докачи. Ги отсековме и рачин>ата и, додека 
глодавме од бут(»вите, трупот го ставивме да се 
пече. Тадевме само мес(», никоj не помислува од 
што, битно е што е месо, што нема да умреме од 
глад, што ке поживееме уште неко] ден. Во 
неко] мало чувство на срам, во друг ни малку, 
сите го правиме петото: лапаме. Што побргу, 
што поживотински. Неко] се цери од смев, друг 
плаче, трет блада, jac цвакав. Го тегневме 
суровото мевце од коски, го одделувавмесо заби. 
Непознат вкус дотогаш, непозната миризба. И 
се привикнувавме и баравме уште, уште...четири 
стрвници и изглодани коски...

________________________________________ Co Партизаните
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"Шшо шуку се дере oeoj старец одейрошипа. 
сега Hajde дами вика ко7а си легнуаам. Квичи! Не 
одам, Па шшо сака нека се случи. Како да не, ке 
му станувам!..."

Приемот-шврши...
Старецот умираше...
Детето засипваше...
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Во името на Организацфта

- Име и презиме?
- ТЬупчо Георгиевски.
- Дата и место на раган.е?
-17.01.1966 година.
- Оженет?
-Да-
- Заниман>е?
- Писател.
И уштенеколку формалин прашан.а помегу 

овие. Ме префрлаат во друга просториф, три 
фотографии. Овие двафа што ме доведоа овде 
сега ме изведуваат. Шетаме мегу сивите ходннци. 
Отклучуваат врата, ме втеруваат поттурнувафи 
ме малку. Ме оставфа сам. Ке имам време за 
размислуваше, ми вели нешто во мене. Доволно 
време за се што е потребно.

Затворената кел и]а на локален затвор, 
при]'атна просториф за неколкудневен npecToj. 
Б ез н ер во за, б ез j а д, се у б еду вам, - се ке се среди! 
BepojaTHO само иагодуваат или пак сум премногу 
сомнителен.

Времето тече, ме фатнф уште па синеше, 
денот поминува. Нико|’ недоагада мераспраша,
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да ме пофали, да ме потчукне. Се замрачува; се 
стемнува; ми донесоа ручек, сега и вечера; 
невкусно, но сепак добро. Hhkoj' ништо не ми 
кажува, не ми зборува, чуварите одбиваат да 
зборуваат. Очекував затвор, можеби и го 
посакував. Човек кога има триесет и шест години 
се уште бара авантури, истражуваше, новини. 
Затвор. Институция за ко;а знам единствено од 
фил мовите, од телевизи ята, од по нско] напие и 
од школските учебници. Таму пишуваше дека 
некогаш многу порано во нашата Bewja постоел 
диктаторски режим koj ги тепал и мачел прог
ресивните луге. Места на пекол каде што се 
калел е нашите водачи. Гол емиот водач, поминал 
дури десет години во занданите пред големата 
BojHa. Тоа неминовно мораше да го знае секо] 
ученик. Да, и таму пишуваше бескрафю многу за 
таа голема во]‘на пред многу, многу години. Велат, 
треба да остане во секаваше, треба да ja славиме.

До]де иок и заспав.
Ме разбуд1ца мошие рано. Денот сеуште не 

се разбудил. Чуварот, HeKoj добар човек, ми се 
извини и ми o6jacHn дека таква била наредбата и 
то] тука не може ништо да стори. Во ред, и така 
и така студот ке ме разбудеше. Мошне студено 
летноутро. Седам и чекам. Денескя конечно ке 
дозиаам што е и како е. Дали ме заборавиле или 
намерно оставиле. Да размислим добро, да го 
почувствувам студот, да се смекнам.

По неколку нови часа чекан>е, конечно 
првата официална посета. Добро испеглан маж 
за две-три години постар од мене, избричен два 
сантиметри под кожа, замазнета фризура, сако, 
пантолончиша, кожни чевли,добар парфем. Во 
негово друштво уште еден, на]верО]'атно шмиикер 
или педер. Влегува, седнува на креветот и
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почнува како со стар другар. Ми нуди цигара, ми 
кажува дека се ке биде во ред, дека бргу ке 
ичлечам, дека roj ке се чаложи ча мене. Само да 
му кажам се во врека со случарт. A jac не чнам 
НИ1ИТО. Ми се смее симпатично. На дискретен 
начин ми дава до чнаегье дека тие имаат време, 
дека не им се брча и дека гтубамо ча мене ке биде 
да пропеам побргу ида си одам дома. Ичлече. ме 
почдрави и пак останав сам. Уште еден ден во 
cawoTiija, со две прекмнуван.а од страна на 
чуваритечл да ми дотурат |'адем,е. Барам телефон, 
не ми допуштаат. Се уткам ннч келн)'ата, ми 
(|>рли]‘а некаква чдодевпа книга ча системот но 
нашата држава.

С'о новиотдеп додей нова посетаод страна 
на вчера ши пот другар.

- Рачмисли добро?
Рачмислив, но немаше што да му речам. 1C» 

собата влече нов: буцкаст, иостар, строг, поис- 
кусен.

- Чув дека се уште молчиш?
- Не чилм што треба да кажам! - му реков, 

а то] се подналути со чабележителна глума во 
ичрачот. BepojaTiio до сега во спората професи|'а 
го има добро пчвежблпо предавашето.

-Знаемесгчатебеи ча вашата оргаинчацфа. 
Надобро кети биде да се исповедаш, само да ни 
потврдиш, бидеди ние чнаемеда бндеме и многу 
лоши, особено ча опие. како тебе. што сакаат да 
се пра ват многу тврди - почна со чапла ту вашето 
од далеку и се поконкретио. По се ичгледа дека 
времето поминато досега овде кебиде поубавпот 
дел од чатворскиот стаж. ча Koj по)ма немав 
колкав ке биде.
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- Omuaj, несакаме да бидеме груби спрема 
тебе. Млад erf, имаш убава жена,сакаш да читаш 
и да пишуваш, сакаш да натупаш и да слушаш 
мушка... сакаш да живееш, и ели? И зошто тогаш 
да дозволиш на]убавиот дел од жнвотот да ти 
помине но овие мемливи чатвори. Како што 
гледаш, ние не бараме многу од тебе.

Ми поттури фотограффа под нос. Дали го 
познавам? Реков не. Ме погледна подпалутепо. 
Мн чакрцка со чабпте. како бес да го обчема. Му 
климна со главата на помладиот и два] дата се 
новлекоа. Истиотtoj ден поручек, до]доа двафа 
во униформи, ме грабиаа и ме ичвлекоа нич 
ходпикот, во дворот ме натоварфа во комбе и 
чаммпав. Mojot престоj овде чаврши. Ме чека 
новчатвор,иосигурен. Многу поголем одстариот. 
Прв впечаток при движсшето во новпот сив 
кулоар. Врати со затвореници од сите страни. 
Тука ке биде жешко. Преспивам една нок. 
Мислите ме нчмачуваат. Од утре BepojaTHo 
почнуваат со исиробани методи, ке бидат 
иемилосрдни. Како да чувствувам удари по мене, 
како да ме печат...

- Сеуштене мислиш да проговориш, пели? 
- ми се обрати onoj и от буцкаст маж од вчера, 
негов случа] сум. Доста свинска фада на втор 
поглед. Ке мн бидезадоволство да гочафркавам.

- Знаеш дека си доста голема свнгьа? - toj 
мене - не тераш да се малтретираме со тебе, во 
ред. Веке избор на чборови нема, мн приога со 
интимност, см стануваме блиски.

Од хижата нова келфа ме префрлуваат во 
уште попова соба, ннмалку прмвлечна. Само 
бело варосани видови и студен бетониран под. 
беч прозорец, со светлина од една светил ка. Ме 
оставаатсам. Навнкнувамнасамотфата.Според
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она што досега го имам прочитано одчатворската 
литература оваа би требило да’биде соба ча 
тепан.е. Нешто во мене се нобупи...

Влегоа двпфць..со маски иа лицето, со 
пендреци во рацете...тие се. Одеднаш студена 
пот ме обли, почете ми се чатресоа. Крупни 
капки солена пот ми потекоа.очекувфки ваква 
работа,очи во очи со пендреците. Доста ги имам 
гледано иа филмови, имам слушано. Но.чошто 
сето ова, дали е потребно... Зголемувшье на 
температурата во должнна од дваесетина сан
тиметри на грбот... Започна. Повекеударп. едек 
по еден, се рачмавтаа. Гп прибирам пендреците 
па грбот; ja впивам нивната должнна. По пеколку 
удари се струполува.м иа подот. Во раце. во ребра, 
во почете, во гачот, фрчатбечодмереност.улари 
и Kpaj,

Меоставфа сам.се вртам на подот. Модрици 
кои сведочат ча помннатото време. Жегпуваше 
иа месото каде што го допирам со прет. Вештачка 
иапумпаност иа кожата. Пребненотело штоо/цпц 
се поткренува, тело што бара поткрепа во 
npannoTHja.

Вратата се отвора, влегува почнатата 
свинска фаца, ми иде да го onuvjaM в лице. Умот 
ми чборува дека само ча мене може да биде 
полото. Со него уште два]ца нови четпркесет- 
годншници. испробаии синови на власти.

- Па како што гледаш епико, ние овде не 
милуваме, нема шега со нас. (’е надевам дека те 
чатоплфа малкунка.ти го рачбистрфа мочочето. 
Сакатсда рушите држапа. е не иде топ така. Па 
к е чб о ру в а ш л и ко и е ч н о 7

Го гледам тапо, му кажунам дека сево ова е 
чабуна. дека немам врека со никаква органичн- 
Uiija, дека немам причина, дека ja сакам оваа

На имана на Ораиииа411/011111
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држава.дека ми дала сччнто ми е потребно. Имам 
стан, кола, видео, добри прнмаша, дека го сакам 
Водачот. Зошто не би ja сакал државата кога есе 
толку убаво во неа.

-Се подбиваш, глумиш?
И одиово го рачубедувам дека погрешиле. 

Мора да е грешка, мора да станува чбор ча меко.) 
друг човек, проверетеуште еднаш.

- А си пишувал песни?
-Да... понекогаш!
- Таквите се najonacmi, поет а?...а сакаш да 

рушиш држава, подбуцнуваш, хулиш, вечнаеме 
таквите убаво, не си ни ти прв!

Ме грабна, ми удри два бокса во стомак, ми 
ги склопи влакнестите раце околу вратот и ме 
чякачп на кидот.

- Кажуваш или не кажуваш?
- Не чнам.
- Кажи!Туп, туп. Кажи!
- Што?
- Добро...
Тие ичлегоа, а влегоа ннвнпте маскирани 

другари. Сите овде сме другари. Ме подбран 
повторно со палки погрубо од прегеска.явекаат 
со чичмите по стомакот, главата, бубречите, 
клоцаат со слает, клоцаат клоцаат...

Мало келиско прочорче. Отвор кон парче 
небо. Лето. Звук на штурци. Пеперутки. .lac - 
претепан. Лежам. Со одмор ги лекувам 
модрпцнте. Борбата почна. Уште колку време 
ке трае? Уште колку вакви удари? Таму, во 
слободата се сомневав дека тоа уште постои, 
дека во чатворот се тепа. Тоа ми беше мекако
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обвиткано со магла. Мислев дека читмата е 
нсфрлена одупотреба пред педесетииа години. 
Мислев дека само "тие" тепал е, дека нашите не 
можатда маваат или барем дека поблагоудираат. 
Окото ми еотечено. Мускулите набабрени...

Коте кот п ро д ол ж и. Но в д ен. н о в а то р ту р а. 
Залудно ги убедувам инспекторите дека се во 
таблуда. Не -щам та никаква оргашпацифа, ja 
сакам државата. А то] ке ги испрати два]цата 
маскирани типови. С'е прашувам, дали се истите? 
Зошто со маски? Се плашат да не ги начекам 
утре да им вратам?

Седмицата продолжува со котек. Залудно 
седерам дека немам врека со никакви луге, со 
имшьа кои ми ги спомиуваат, со документи кои 
ми ги донееуваат. Ми одредп[а термини, 
претпладнеод десет и петнаесет до единаесет и 
попладне од пет и десет до десет до шест, во 
петата таа соба со свежо варосани бели видови. 
И го научив рел]ефот на подот, илгледот на 
кошишата. мирисот на варта. Доагаа секогаш по 
два]ца иудираа, клоцаа каде што кестигнеа. По 
нос, nojajua, во око. Итвежбани тепачи, можеби 
сум школска вежба на овие два]ца балвани. И 
требаа такви луге на државата. Им кажале дека 
сум крадец,терорист,убиец,уривач на системот 
и сега ме мрачат. Со каква страст ги тариваа 
чичмите во мо]ата оптегиатост. Ги надушкале ко 
кучинш, та нив сум на]одвратен створ ко] треба 
да гочгмечат, цревада му протурат. И пак ма ваше. 
Ке мефатат и кемешутираатод кра] во кра] на 
четириа гол патя просто ри] а, ке ми седнат на 
глава, ке ме исплукаат в лице. Помина една 
недела во приман>е редовен оброк: по]адок - 
вечеря. Инспекторотне доага. Послеедна недела 
снот сум скршен: очите набабрени, главата 
искривена, месото помодрено. Залудни бея моите

________________________ Во имешо на Оргатиацщаши
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повторувагьа дека не чмам ништо, чалудни беа 
чборовпте во одчпвот на иовиот дом. Мп дадоа 
слободен ден а а да ги одморам раните, та да го 
рачмрдам мочокот. До]доа повторно нследницнте 
и пак ми поттури|л некакви спнсоци, оппшани 
настани кои треба да ги потврдпм. Одречувам, не 
почнавам начин на koj би се бранел.

- Од утре почнуваме поинаку!
Едниотмефатн ча главата вртп во раце.ми 

го сплескува носот, ми ги тегли ушите, ми ги 
штинеобратите. Од другиотдобивам тупаница 
во етомакот, се превнткувам, клекнувам. 
Почнаникот,свинчето - иследник си внесе столче 
и седна на страна. Ми иавлекоа на]лоиска кеса на 
глава. Главата во кесата се чадушувл, одвгц ja 
отворамустата,жештина митечеод косата што 
ja подчагреваат со удари. Во рацете имаат 
гюмалку од нов материал: дрво. Жежеп.е но 
стопилото, крцкагве на ножнпте прсти кои 
остамуваат во тресеше дол го по допирот па 
дрвото. Ми ги нстураат рацете напред, едниот ги 
држи,другиот мава,одмерено силно по прстите. 
Нишани и стрела во ноктите, тие синеат, се 
грчат. Toj чука. Тиеуште гювеке синеат. Крвца 
потекува од под прекршените нокти. На onoj 
што ме чукаше како се поинтересна да му ста
нуваше играта. Се потпре на бетонот и во ритам 
продолжуваше со тропаше по прсти, се почаси- 
лено чувствувам насмевка под маската. И след- 
никот му климна. Ме пушти. Фатив чгоден мо
мент и се истргнав, ги превртувам очите и r.’iej... 
До самата нога на стол чето на кое седи свишата: 
чаша, а во чашата лале. Прпо радосно нешто 
што го гледам во опие десетина дена. Од каде 
научил е дека сакам лалигьа. Скелетот ми се 
еобира.
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- 3jапяш во цветот револуционеру - со 
подбивност-знаеш слаб сум кога гледам тепан,а, 
ваков млад, убав како тебе, а лалкн.ата ме 
смируваат. Прекрасен цвет, пели?

- Да, - илустнв низ испокршените лаби, 
прекрасен цвет, имаме лаедничко иешто, цветод 
лале. Ке не смирува оба]цата.

- Многу мп е жал ла тебе, но то а ми е 
npo<j>ecnja, морам да те почукам додека не 
писнеш, а ние сме стрпливи, подобро да почнеш 
да се прнсетуваш...

Лежам во Mojaxa собичка. се уште немам 
контакт со никого од моите, со радиото, со 
телевилфата, со печатот. Koja мулика слушаат 
надвор, ко]а мода се шири нил градот, коекафуле 
еновиотхит. Медржат во отцепеност, а полека 
почнувам да се присетувам...

Лежам на под со очи вперени во расцветано 
лале, насмевка на моето лице. Меосвежува ова 
цвеке, ми го топли срцето, ми кажува дека има 
надеж. .1а гледам свишата што седи над него. 
Инаетот, решеноста, вол]ата ме одржува. Ла 
гледам свишата како квичи под мене, како го 
мавам по мешакот, како некои други маскирани 
лица му ги дробатцревата, како плука крв, како 
плаче, како моли, како проколнува. Како во 
некои други времиша jac сум Toj што го мириса 
лалето, му се смее, a Toj квичи испушта нс- 
артикулирани лвуцп од испокршената муцка. Ла 
чекам промената па времин,ата, време во Koe jac 
ке го држам пендрекот и ке мавам.

Плачам под налетот на ударите, ме свес- 
туваат со кофи вода. Ми ставаат во уста нечии 
смрдливи чорапи и продолжуваат. Донесоа 
специални клешти ла штипен.е месо, како да го
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корнат. Ги чувствувам железните прсти на 
демократската власт врз моето сопствено тело. 
Дали овие луге толку многу се плашатод мене. 
Молам за милост,плачамза слобода, ги факам за 
раце тепаните, им ги цел и вам рацете, тие се 
смеат, се превиткувам околу нозете на тепаните. 
Ги молам. Им ги бакнувам чизмите, ме 
одтурнуваат, a jас ги држам цврсто. С’е смеат ме 
nnvjaT, ме газят со чизмите, ('е влечам кои 
иследникот, му ги целивам црните светнати 
чевли, му ги мирисам чорапите. Toj се иотсмева. 
Мефака за коса и ми ja поткрева главата, ми ja 
доближува до ceojaTa.

- Гледаш епико, навикнат» сме на тикви 
како тебе. од време на време се по|авуваат.

-.1а држам главата на височина на ко]а то] 
ми ja тегли косата. - Се чувствуваат мокни, 
задоволим, м н огу п а м ет н и, г ен н j а л ц и. А н a u m та 
работа е ток му тоа, таквите генифлци да гп 
кастрираме. onoj што стрчи.да му се поткастри 
главичката, може да му оеземе и само здрав]ето, 
во ceKoj случа] да сеопамети. Сакаш да скокаш 
пели, е нема, мора да бндеш кроток, пристоен, 
внимателен и...ангажиран. Сигурно се прашуваш 
ко]а е тво]ата вина? Вина и не мора да има, 
можеби не си н симпатичен на државата. можебн 
ти ja испитува вербата воучешето на големиот 
учител, можеби те кали за иосрекно утре. Во 
секо] слумnj таа си ja знае caojaTa работа. Ми ja 
пушти главата, таа удира на иодот. (.'тарите 
другари ме грабнал и набфл во канта со вода, 
лицето го оквасив, крвта ja пзмив, ме држат 
доволно дол го за да почнам да препелкам, да 
мавтам со нозете и рацете. Ме пзвади]а и ме 
фрли]а на подот.

Пак лежам во MojaTa кел и] а. Четирикида. 
еден креиет, еден прозорец и jac. Попие на

80



инвентаротвнатре. Времето овде го иомииувам 
во лежеше, во лечеше на тепаното и галеното. 
Ке морам да се присетам, тврдатн во.фа сепак 
попушта. Да ги предадам иделаите, да ]а иредлдам 
сопствената идфа. ('е присекавам на станот во 
Koj ги собрав петмината, после дол ги рачгопори. 
испитуваша дека имаат и сто или, барем елнчно 
мислеше. Го прогласувамформирането на триата 
терористична органичпци{;к ,1а определувам 
нашата цел: рушеше на оваа гнила држава 
часнована врч лаги во исторфата и лицемерие во 
сегашноста. Карам формиране' нова: наша 
држава. Се чаколнуваме над снмболите па 
органичацфата: кама и пиштол врч Кнблфа. Koj 
што ке ревне, нож в грло да добие. Го читам 
револуционерниот катахичис ко] го нанишав jac.

- Кое ни е името?
- Крвта и ножот.
- Koj ни е татко?
-Органичацфата.
- Koj ни е ма[ка?
-Слободата.
- Кои се нашите методи?
-Суровоета.теророт, експ лочи вот. мечот.
- Против ко] себориме?
- Против сите оние што ни лажеа досег а, 

што ja фалсификуваат исторфата, штоубнваа!
- Смрт е нашето име?
Се секавам како во магла. Ми го подмесува 

под нос л истот xapTnja па Koj го гшшува петото. 
Неко] иоткл екнал од нашите. неко] не ичдржал, 
HeKoj ги бакнувал почете на свитата, плачел, 
колнел и пискал. Знае дека го чека нож. се

Ho HMcifw iia Op/nmijm/iijniTui
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Во имано на Оргашиацщаша

решил за брза смрт во замена за мачеше во 
неко]а слична соба, можеби и петата само во 
друг термин...

Ме водат во неко]а трета соба, ме легнаа. 
Ми ги врзуваат рацете, нозете, главата. HeKoj се 
приближува над, со двебодликави жици и ми ги 
збрцува во кожата, ми nyiirraaTCTpyja. Во малк 
количини, но доволно |‘ака за да местресе,за да 
ми ja крене косата на глава, за да ми ja отвори 
устата и да се дера м, да крикам од болка. Порцща 
по noppuja мехранат со електрицитет. Телото 
кода ми сераспага, кода миотцепуваатпарчнн>а. 
Се воодушевувам одтоа какви методи научила 
нашата народна власт. Впрочем ситевласти на 
светот се народни. Crpyjarn се движи по 
артериите, ми се качува во глава, влегува во 
мозокот, викам и солзам, се стемнува...

Не знам како се шцдов во " Париз", кафуле 
во трговскиот цента)) на градот. Мсдувка благ 
ветер, внатре neKoj свири со гитара, весник пред 
мене.

- Т и н а р а ч а в м е к о к а - к о л а, м о ж е ?
- Да - го гледам збунето свинчето кое го 

мразен од дното на душата: зацрвенет,бумбарест, 
свински образ.

Се чувствувам некако свежо, модрицитесе 
изгубиле, отекот на главата спласнал, нозете 
опуштени, вешто сокриено црвенило на кожата.

-Се надевам дека ке ни простиш, беше 
грешка, се случува и тоа во нашата работа, 
многу луге, многу сомнителни. Мораше да те 
проверимедобро. Грешка, извини!

Молчам. Се кренаа. Келнерот ja донесе 
кока-колата. Заминаа. Пщам и си ja ладам MojaTa 
душа. Со весник од понеделник - 23.0tS.2002 ja 
започнувам новата седмица од мо(отжипот.



Спиеок

На познатите жртви од Македони] а под срп- 
ско ропство, паднати од октомври 1927 година, 
до октомври 1928 година.

1. Мише Гаврилов од Штип и
2. Христо М.Гаврилов - негов син, убиени 

на 31.10 1927.
3. Моне Крамов од Штип и
4. Бу)уклиски " ", безтрага исчезнати во 

октомври 1927.
5. Добри Паликрушев од град Штип и
6. Косаре Развигоров од град Штип - (брат 

нареволуционеротХипокрит Развигоров)...без 
трага исчезнати во октомври 1927 година, заедно 
со две други момчиша.

7. Пано Кралев и
8. Лазо Кралев, брака од с. Неокази, кра- 

товско,убиени на 06.11.1927 година.
9. Алексо Велков,од с. Замиште, штипско, 

убиенна26.11.1927 година.
10. Христо Григоровод Гевгели)а,убиен на 

27.11.1927 година
11. Сава Георгиев одс.Живелеи
12. ДонеТра]Ков од с. Сушица испотепани 

во декември. 1927.



С/Ъ/i'Oh

13. .faне C'rojчев од с. Алакинци.
S 4. Салди]а Салди од Куманово.
15. Tpajxo Лукар од Велес, убиен во декем

ври 1927.
1 6. Христо Ко мито в, одс. Рожден,тиквешко, 

убиец на 03.12.1927 година.
17. Тома [<.у]умциев,од Струмица,убиен на

12.12.1927.
18. Георги Анпушев,одНеготлно, убиен на

29.12.1927.
19. Лачар Бунев, брат на Мара Буиева, од 

Тетово.убиенво]ануари1928 година.
21). Симеон Танев од Штип,
21. Томчо Косен од Берово и
22. неговата жена -убиенн од милицията во 

чатворот во jattyapn 1928.
23. Пано Лилинков, 70-годишен старец, 

татко на револуционерот Ил. Лилинков - убиен 
во чатворот од ериската милнци]а, во janyapn 
1928 година.

24. Борис Ст. Андре] чин, адвокат од Тетово, 
убиен на 31.1.1928 година

25. Тасе Ангелков и а 38 години од с. Саса, 
кочанско,

26. Иван Сто]а1гов на 43 години ” ”
27. Никола Христов на 45 години " "
28. Гоше Илиев на 48 г. " " " и
29. Стоимен Алексоводс.Бечиково " " "-

сите убиенн во февруари 1928 година.
30. Арсенп Левков одс.Б Брдо,
31. неговата жена и

84



Синеок

32. нивниотсин, отепани вофевруари 1928 
година.

33. Ефтим Ангелов
34. Никола Паунов
35. Димитар Паунов
36. Григор OrojaHOB "
37. Kjann Бег, од C'Konje, тешко ранет при 

обид та убиство на 14.02.1928, по што починал.
38. Милан Генов, аптекар од C'Konje, убиен 

на 15.02.192S.
39. Елена Мншова.од с.Добри Лаки
40. Ката Георгиева, 30 год. ”
41. Петар Георгиев, 22 год. "
42. Orojan Георгиев, 2 год. "
43. Георги Ст. Цркаев, од с. Дешко. Горна 

Uywaja, убиен на 29.03.1928 година од йотата 
банда.

44. Свеш. Алекс. Петров, од Св. Николе 
убиен на 29.03.1928.

45. МацкоТашковС'олаководс. Пополжани, 
Леринско.бнвш кмет на с.Бана.битолско,убиен 
на 22.03.1928 година.

40. Иван Бо]анциев од Прилеп, убиен па 
31.03.192,3.

47 Георги Николов, кмет на град Кичево, 
тешко ранет со пет куршума в глава на 0.3.04.1928 
година.

48. Kojbo Диноводс.Витолиште,битолско,
49. - и два ща селани со него - убиеии на 

29.03.1928.
50. Лордаи Димитров, кмет на е.Бели, 

компнеко,убиен на 02.04.1928.
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51. Исмаил Ахмед, од Гевгели]а, убиен на 
06.04.1928.

52. Мито Зашов,од с.Црвена Нива, кочан- 
ско и

53. Манто Николов" " -отепанина 14.04.1928.
54. Милан Несторов, од Струга - убиен во 

април 1928.
55. Петко Димитров од с.Мл адо Нагоричано, 

кумановско, убиен на 17.04.1928.
56. Т. Динков, од с.Гореме, убиен од сри ска 

банда на 05.04.1928.
57. Александар Шекеринов,од Штип,убиен 

на 22.05.1928.
58. Фидан Моисов,
59. Никола А.Абдураманов,
60. Павле CTojaHOB,
61. Димитар Тодоров и
62. Васил Н. Липитка - стрелани во Битола 

на 21 ]ули 1928 година, по смртна пресуда.
63. Тодор Чушков од Велес, убиен на 

25.07.1928.
64. Стефан Тошков од с.Гореме, убиен на 

24.07.1928.
65. Атанас Лазов, од с.Радобил, тиквешко 

убиен на 20.07.1928.
66. Кирил Хр.Ципушев, студент од Радовиш, 

убиен на20.10.1928.

Списокот е препитан од книгата "Маке
донка под иго 1919-1929" потпишана со шифра 
ВЕРИТАС,об]авенаво Софи]аво 1931.
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СГшсок

Воопшто, преку тие десет години (1919- 
1929) во Македонка под српскоропство,станале 
околу 1400 политички убиства над македонски 
селани. Помасовни убиства имаше:

а) во 1919 година од Бабунски во тиквешко, 
велешко и брегалничко;

б) во 1922 година во кратовско и кочанско;
в) во 1923 година во штипско, кочанско, 

радовишко и струмичко - само во с.Гавран, 
радовишко, на 3 март од Жупан Матковик со 
кртешник сеубиени 28 селани;

г) во 1925 г. во кочанско, кратовско и 
штипско;

д) во 1927 година само во брегалничката 
област беа убиени над 160 души, а во цела Ма
кедонка над 270 Македонци.

Читателот на oboj расказ, ке си го постави 
прашакьето за книжевните вредности на oboj' 
историски документ.

Дваестина години по овие настани, мис
тичната зем]а Македонка сеослободи, внуците 
и синовите на овие жртви направи)а еден чин 
ретко сфатливод истори)ата,затоа и сеобидувам 
да го об)аснам со книжевноста. Се откажаа од 
своите татковци и дедовци, а ги славеа нивните 
егзекутори. Жртвитеситедо една беа прогласени 
за агенти на странските служби, убщците беа 
прифатени како ослободители. Така е до денес 
во зем)ата на миракулитенаречена Македонка.

Во oBoj историски спи сок како раскажувач 
влегов само поради успешно изведениот цинизам 
на реалноста и мо)от подмолен обид да и 
поттурам на официалната истори]'а на mojot 
народ, преку книжевноста еден скриен историски 
список.
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Летни разговори во 910-та година

После долгиот ден псполнет со прошетки, 
коитемилаци]а, noxpaj библиската убавииа иа 
Охридското Езеро, Наум се прибра во cbojot дом 
изграден до црквичката во Koja секодневио се 
молеше на Бога за слас и помош на cbojot народ. 
У бавилата на езерото urroja гледаше се кое утро 
му даваше мир во душата и неивмерна enepntja 
во неговата решеностда го воздигие сопствениот 
народ, да го научи, да му ja всади вербата во 
Бога. Пда напише што повеке свети дела. да 
останат во наследство па локолешрпта што идат 
по него.

Наум сонувлше кога одиенадеж меко) му 
влезе во соиот и го поведе на крайбрежната 
прошетка. Нммалку чудно за него, зошто н 
дотогаш миогу светци му доагаа па сой и гоучеа. 
му кажуваа свети Taj ни и го исполнуваа со бож]И 
благослов.

Oboj пат на сой му до]де Архангел-Михаил. 
Го препозна дури кога седнал на песокта. Малку 
се подуплаши кога го виде, но Он му даде знак да 
се смири, да не се плаши, а потоя прошепотм:

"Наумене плаши се,ие плаши сеод рамииот 
на себе, за што не кс помине дол го време и jac к е 
додам повторно ка] тебе, да тп ja земам душата 
со мене, душата на тво]ата светост ко]а вечно ке



Летни ралоиори ио 910-ша година

трае и свети noicpaj ова езеро и noKpaj tboj'ot 
народ. Но, ово] пат до]дов да те прашам нешто 
друго, да те прашам нешто за што немам од- 
говор"!

Наум го погледна Светецот и се замисли, 
што е тоа на што toj нема одговор, а бара совет 
од него. "Повторно ги питаш чудата на Свети 
Димитри Солунски и те гледам се мачиш да 
на]деш одговор. Ако ja питаш заради петорната 
на tboj'ot словенски народ ако, и самиот знаеш 
дека тие пуда се на]убавите описи на вашето 
словенско преплавуваше на Македонка. Како 
вашето словенско племе се множеше и ги 
заземаше градовите и селата византиски или 
како што стои во чудата, морето на Словените 
кое го опколувашеСолун.

Мегутоа, брате Науменикако неможам да 
разберам една работа и затоа до]дов тебе да те 
прашам, белки подобро си го научил сопствениот 
народ и си навлегол во неговата душа. Ако toj 
Свети Димитри, чита]ки од неговите пуда, има 
испозаколено,прободено со коп]е,убиенотолку 
многу од вашиот народ, ако toj Свети Димитри 
при вашите опсади на Солун, вашето племе го 
нарекуваше варварско и секогаш беше од 
страната на византирзите и им даваше совети 
како да веништат, па дури исамучествуваше во 
битките против вас, ако е се така, како што 
пишува во тие пуда, зошто, брате Науме, вашиот 
народ така чини и сегде, по отецот Исус и MajKa 
Богородица, на трето место Димитри -убиецот 
го слави.

Зошто му се очите и зошто му е писмото 
што Бог му го прати, да може да го прочита она 
што е напишано и да му верува на она што со 
очите си го гледа.
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Неколку наминуваша 
на авторот низ исторфта

Понекогаш се обидувам да си ja запрам 
мислатя и со сета концентрация и Bonja се 
втурнувам во мо]ата потсвест, пребарува]гси низ 
световите во кои сум бил или сум поминал. 
Ваквите прекопуван>а мошне често ми ломагаат 
во пишуван>ето раскази, во зацврстуван>ето на 
животното искуство и,конечно,какосопствена 
психоанализа за да можам подобро да серазберам 
са ми от себеси.

1521 година.
HajpaHa слика што можам да ja видам пред 

себеси со jacHM црти и доволно силна MeMopnja за 
да можам да ги реконструирам настаните ме 
фрла векови наназад, некаде на територията 
околу денешно ]ужно Мексико. Во врежаните 
црти на потсвеста ми доагатогашниот moj лик на 
Мигуел де Мендоза, поданик на шпанското 
кралство и наредник во BojcoTa на осво]увачот 
Кортес. Векеповеке месеци се тепаме со разни 
остатоци на индиански племин>а под контрола 
на ацтечката држава, поточно ние ги тепаме, а 
тиесекри]ати бегаат.Го пресекувамепоследниот 
отпор или помислата за отпор. Во името на 
lUnannja, во името на Христос. Сите до едеи 
причестени и благословени и од кралот и од 
свештениците.
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Нсколку нампнуоша на аошорот низ ttcmopujiutia

Се наогаме под видините на Теночтитлан, 
последен ацтечки град, последно нивно упо- 
риште, последно место на одбрана од каде што 
можат да даваат отпор и да се бранат. На ова 
место ja водиме последната битка за рушеше на 
дивата индианска цивилизаци]а и нивните 
пагански богови и воспоставуван>е на шпанската 
власт и нашата вера, во Христос.

Повеке недели го чистевме теренот од се 
што е диво околу Теночтитлан, го стегавме 
кругот, ги пуштавмеда бегаат во него знаели 
дека таму ке ни бидат полесни за факан.е и за 
собирашена нивните дарови. Го држевмеградот 
под опсада и ги гледав како десетици водици 
доагаа пред мене, Мигуел де Мендоза, да бараат 
наредби и совети како да до]дат до целта, до 
заедничкиотсон со koj' ситезаедничкитргнавме 
од Европа.

Се радував на нашата воена техника и 
нашата воена умешност и ацтечката воена 
примитивности наивност. Векенеколку месеци 
ги победувамеод битка во битка, ги тепаме и од 
нив остануваат се помалку и помалку, ги рушиме 
нивните градови, а тие не научила ништо. Имаме 
дваесет пати помалубро]на Bojcna и ги кршиме 
нивните варварски градови како дрвени кутии. 
Во]уван>ето ни стана сласт по Koja одевме и не 
сакавме никогаш да запре со единствената 
водечка иде]а за сите наши во]ници, од пос- 
ледниот слуга што се влечеше до командантот 
Koj можеше да направи се, Кортес и една 
единствена иде]а: Златото.

Одмаравме во нашите шатори подигнати 
под видините на Теночтитлан, ги гледавме 
индианците од далеку и во cenoj од нас опсед-
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натоста поради Koja тргнавме во нашите глави 
кога не собираа како доброволци поулиците на 
Мадрид, Кастили]а, Барцелона. Жолтиот метал 
Koj беше на прво место во говорите на оние што 
не убедуваа да одиме во новооткриената зем]а и 
во сите приказни што настанаа по вракашето на 
Колумбо. Златото поради коенг прати кралот, 
златото кое беше во устата на на]верните 
христови верници кога ни даваа благослов, 
златото со кое не испракаа да гинеме од 
отровните стрели на варварските племин>а и 
поради коениту една жртва не беше доволна.

Се потев во железниот оклоп направен 
некаде во воените ковачници на Мадрид и 
смислував стратегфа како поскоро да се влезе во 
градот, со каков удар да ja разбиеме нивната 
одбрана? И конечно да ги разбиеме портите на 
подрумите преполни со златото поради кое 
убивавме.

По четири недели атаци на яидините, градот 
падна. Некои од оние што ги броеа жртвите 
зборуваа дека изброилеосумдесет и .щади мртви 
тела на индианците расфрлани по сите страни 
на градот. Златото беше прона]дено, победата 
проследена со богати оргии и радост.

Борбите што до]'доа подоцна за расчис- 
тува н>е на месните пл емин>а Tpaej а уште некол ку 
години, до 1526 година кога заврши осво]уван>ето 
на Мексико. На некои од тие борби се секавам 
посветло или потемно во MojoTyM, но никако да 
ги заборавам товарените кораби преполни со 
злато после секо]а битка како отпловуваа за 
Шпани]‘а. Вотиепрви години од осво]уван>ето на 
новата aeMja во импери]ата беа испратени толку 
кораби со злато што патот од Мексико до Ма
дрид можеше да бидепоплочен со злато. И така
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oTcjajoT на златото во очите на Мигуел де Мендоза 
понекогаш кеблеснешесо сиот cjaj пред мене и 
ме ставаше во миела дали го гледа то] или ]ас.

1708 година.
Втората ]асна слика што се по]авува пред 

мене, пребарува]ки во мо]ата потсвест ефирен да 
и ликот загледан во огледало на свежо избри- 
чениот Цани Орсини, поспан од синокешните 
лудувала до доцна во нокта на задреманата 
Фиренца. Скиташепреполно со планки различни 
по сво]ата ^ачина од место до место, закарувале 
со разни задоцнети поминувачи,тепачки со исти 
како нив, но од различни делови на градот и 
конечно серенади пред прозорците на убавите 
дево]ки за кои сонуваа заедно.

Сегледав во огледалото по една непреспана 
нок, ко]а ги носеше своите белези во пре- 
мореноста, но и во побудата вечерва да се биде 
подобар во се. Во пиелето, во скиталето, во 
мечувалето, во заведувашето и конечно во неп- 
респанитенойи и вра калето дома воутринските 
часови.

Чувствував дека toj млад Цани Орсини го 
сака cbojot град Фиренца во таа далечна година 
со сите негови убавини во кои растеше од мал, во 
koj живееше и во koj се радуваше на cbojot 
живот, во ко] се беше подредено на слаткиот 
ж'ивот. ХЬубовта кон живототбеше нешто што 
го иеполнувашесеко] негов ден,секо] негов дел 
од телото и од душата. Целата филозофгца на 
неговото, односно моето буделе беше како да се 
помине поубаво новиот ден, како да се исцеди 
содржината на денот во прекрасен сок и да се 
испие.

Денот ми почнуваше со излегувале и 
прошетка по убавите плоштади на градот и

___________ Неколку иалшнуиан>а на аашораш ши ucutopujauta

95



закачки со убавите моми и Taj ни договори за 
додни нокни видуван>а,а продолжувашесо посета 
на скоро стекнати при]атели - сликари или поети 
во нивнитеуметнички работилници затуркани 
по тесните улички во Фиренца. Таму остану вав 
понекогаш со часови и часови воубави разговори 
за суштината на по ездата или на сликарството, 
за женскиот акт или мокта на боите. Понекогаш 
и ке се запишев во некои од тие школи и, иако 
без HHKoj особен талент, подолго време се 
обидував да станам сликар, поет или музичар. 
Сакав да живеам со уметноста или барем да 
уживам во не]зината убавина.

И конечно денот завршуваше на иеко] од 
баловите што ги приредуваа богатите градски 
фамилии на кои одевмеоблечени во арлекини, 
принцови, со маски на животни и врколаци. 
Забавата почнуваше со многу ]адеше кое беше 
наредено по масите, балконите, градовите, за 
cennj вкус и желба завадеше. Печени еребици, 
печени свити, печени фазани, распукнати 
лубеници, гроз]’е, цреши премногу вино од 
ладиите подруми ja китеа атмосферата на сите 
оние што го сакаа животот, л^убовта и посве- 
теноста на слаткиотживот. А тиебеа премногу, 
до]дени од Падова, Ценова, Benepuja, Пиемонт 
и многу други градови.

Овде hhkoj' не зборуваше за политика и за 
крвавите борби на фамилиите за превласт во 
градовите, hhkoj' не зборуваше за владетелите на 
Фиренца, фамили]ата Медичи чии помлади 
членови беа мегу нас, едноставно овде се беше 
посветено на животот. Итроста на веселите игри 
го преокупирашемо]отум,досетките и смешните 
лаги кои ке изнудатсмев беа oncecnja со xoja се 
заморувавме.

Нсколку наминуашьа нааошорош низ исшорщаша
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И повторно, секое утро во кое ке станев 
некаспан, ликот на младиот Орсини се будеше 
во менесо нова мечта дека нокта што доага е нок 
на слаткиот живот во Koja се друго ке биде 
заборавено.

bS4(S година.
Зеленилото на ирската трева и фиукот на 

ветрот што ja сечеше и jа лулееше во не|зиниот 
раст кон небото,таа влегуваше во моето тело и 
како со камен удираше во моето срце на преки 
партиот. Застанат, исправен, загледан во 
големите бранови на океанот што се 
расплиснуваа пред брегот на koj стоев 
непреместл и в. М ожно л и е д a j а са ка м то л ку о ва а 
aeMja на карпи и зелени висови, можно ли е 
ерцето толку силно да ми чука на секое 
спомнуваше на зборот Ирска, и зошто тоа чувство 
длабоко во вените да загинам заоваа 3ewja,даja 
раскинам белата кошула и да ги подадам голите 
гради пред нишаните и ба]онетите кои в час ке 
згрмат и со ледено острило ке се заби]ат во 
моето месо. Месо од кое ке бликне крв, крв што 
ja гледам како пага и ja допира зем|ата на моите 
татковци и на моите деца, 3eMjn за Koja плачам и 
за Koja се борам. BoajaTa е таа Koja ме држи 
исправен на свие карпи, во.фата за слобода, 
волната за победа, вол]ата за Ирска. Го гледам 
oBoj народ ч nj дел сум, над чфа трагедфа душата 
ми гори, ги гледам милиони како заминуваат за 
новата 3eMja Америка, ги гледам новите 
поколен^а кои се рагаат како го забораваат 
ja3HKOTHa татковците, изгубени генерации вокои 
гоубиваат ерцето на Ирска. Ил^адници раселени 
и убиени ceKoja година, стотици поразени 
востаии]а и Kpaj што не можам да го видам.

И повторно вриежот на крвта низ вените, да 
умрам за Ирска, да бидам уштееден мегу многуте
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кои загинаа -за неа, кои ми покажаа дека за 
татковината може да се умре, дека татковината 
мора да се сака. Чувството да загинам како 
симбол пред сите неверници кои веке си ja 
продадоа сво]ата кожа...

- Даниеел! Даниеел!
Викот Koj доа fame од зад грб го стресе mojot 

поглед здрвен во далечините на океанот. Се 
свртев и ги загледав моите пр^’атели.

- Даниел О Конел, до]ди со нас!
И по]дов со моите при]атели од организа

цията "МладаИрска" во даблинскитеподруми 
да пиеме виски и да пееме за Ирска. Утре не 
чекашеуште едно востание, планирано, предви
дено, неодложно. Уште еден ден на надеж 
пристигна, се боревмепротив една HMnepujaKoja 
го владее половината од светот и повторно 
пиевме и пеевмеза Ирска...

И така замислен по неколку секунди 
повторно ке се на]дев во телото на Даниел О 
Конел зариен во калта на даблинските пред
градие со ужасна болка во градите од железото 
набиено внатре и метални штикови кои ме 
прободуваат од сите страни. .1а гледам крвта 
како се cnojyBa со MojaTa зем]а и ja внесувам 
последната дланка зем]'а во MojaTa уста што не 
можат да ми ja земат, го лапам последниот мирис 
на MojaTa 3ewja Ирска?

1994Скофе.
И така понекогаш ке се навратам во 

реалноста, реалноста за Koja се прашувам се 
почесто дали е реалност или можеби само 
размиела на Henoj од претходните личности. А 
реалноста ме соочува со една здодевна се- 
KojflHeBnua исполнета софрустрацииодсекаков

Неколку immutyisaiba нааошорош низ uciuopujauta
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вид, со психолошки притисоди дека водата може 
да почне cexoj миг, со нова, но набрзина 
корумпирана влада, со пораст на криминалот и 
наркоманката во нашата држава.

Да,реалноста на]често ме затекнува како 
се дам зад машина и како чукам нови раскази, 
понекогаш песни за банални настани. Реалности 
мезатекнувашево ликотна Лзупчо Георгиевски, 
автор на веке две книги поези]а што останаа 
премолчениод македонската книжевна критика. 
Автор Koj се надева дека еве наскоро ке наде 
издавач за третата книга, ово]пат раскази. Автор 
ко] сеобидува да прави експерименти со стилот, 
со содржнната или само му се причинува дека 
прави експерименти, биде]ки и така и така веке 
сее видено во книжевноста.

Автор koj секодневно сонува за книжевна 
слава, преводи на странски ja'iinui,мегународни 
пробиви и награди, но и овде: соочуваше со 
реалности, со трагедията на малите книжевности, 
малитетиражи, малите издавачи, малата кому
никация со светот. Книжевност оградена со 
.чидови преку кои несепрескокнува итрагедфата 
на малите нации и нивните вредности во 
комуникацията со преостлнатиотсвет.

Се трудам да го надам своето место во 
македонската книжевност, се трудам да ja раз- 
бранувам оваа бара на вредности во Koja вред- 
ноститеодамна се статични. Книжевност во ко]а 
ло шаблони се уште се доделуваат награди и 
признания, сепишуваатпозитивни критики и се 
создаваат лажни алиби. Се обидувам во лите
ратурата да бидам бунтовник без причина, Koj ке 
внесе нешто ново во денот преполн со здодевни 
теми. И така понекогаш ке се фатам самиот себе 
како пишувам раскази или песни...

Нсколку наминуоан>п на аошорош mu iicmopiijamn
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И во тие раскази понекогаш го губам чув
ството за реалност, во занесот да создадам нова 
стварност станувам дел одтаа стварност и поне
когаш навистина не знам дали во мене зборува 
авантуристот Мигуел де Мендоза xoj сонува да 
бидезаводникотОрсини или патриототО Конел 
или авторот Георгиевски.

А понекогаш пак се чувствувам како авторот 
на раскази Георгиевски Koj живее во духот на 
патриот О Конел или пак авантуристот...

Да, навистина понекогаш ми сепристорува 
како себришепред мене границата мегу реалноста 
и надреалносто,разумоти апсурдот, книжевноста 
и петорната, а единство значеше му придавам на 
прашашето, како, што повеке да го зачудам 
читателот?
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За Второто пришествие Христово

(киша за снимаме на амашерски крашок филм)

1 '■V
tU : ...з------ .......................4 ................ 5

1 017

Во дев
ство на
експо- 

зици]а со 
наеловот

Мирно небо, птици во
лет, дете во цвет, 

л^убовен сон, отпимис- 
тячи пасликан ден; 

со снтс детали на ден. !' В*
-' ■

3

2 KIT
Долен
агол

Часовник на 
железшшка станица. 3”

3 ПОЛ
Норма

лен агол
Поминувач 

низ времето. : 2,г

4 лсп Панорама 
до цвет

Во парк со камера сс 
открива смушен цвет, 

свенат лист.
5"

5 ПОЛ
Долен
агол

Злокобии знаци.
Смуртсно небо. : 7« ;:

6 т
Долен
агол-

панорама
Гапран со 

мрша во клунот.
V-

г*/ ш Панорама

Крст на извишен и 
осамен фоб, гавранот 

слетува врз него, бавно 
шшорамнраше кон 
кретот, до местото 

на споцнщите.

8 №
Затем-
HVBaiae Мрак... ’ 2*

9 т

Затем-
нуван>е - 
оттем- 
нуваше

И, нартрвин беше мрак, 
а од мракот 

се роди светлината.

10 ОП Долен
агол

Изфсв на сонце, пробив
на светлина, зраците го 

конаат небото, свеж 
мирис на утринскн 

воздух. Претсказапие...

4”

101



•

11

ОП
во
т

Долен
агол

Сопцо во далечините,
ириближуваше, проби- 

ван>е па пеговиот обрал и 
отвор во иекаква дамка 
одбележана со креда.

б”

12 ОП Горна
панорама

Прво протрссуваше па 
■jeMjaTa во раната утрина 

на иовиот ден.
ъ**

13 ОП Горна
панорама

Втрро ггротресуван.е на
земната во раната утрииа 

на новиот ден.
Ч- . :•

14 поп
Горна

панорама

Нанукнушнье на
земдшата кора, 

незабележливи линии вра 
цепйната повратна.

1 3”

15 ОП Горна
панорама

Нанад па ветршита од 
сите четири страни 

на светот.
4В

16 ОП
Горен
агол

Бранувайте па океани, 
моршьа, води. . ■■■■

17 ОП
Горен
агол

Бранувайте на гори 
п лолшьа. 2”

13 ОП Горен
агол

Свиреше па ветерот во
прашумитс, стените, 
саваните, тундрите...

. 4”

19 т Панорама
('клуичепа змща околу
вратот на младо jarue. ,Г

20
... . -

ДП Норма
лен агол

Зми]а колва од окото на
младото jarue, 

рев па орна.
1 11 '

21 дп
Камерата

следи

Шум на мравки, апеше на 
муви, ржс1Ье иа коп>и, 

детски плач, 
блсе1ье. на овци.

' 9” |

22 ОП
Долен
агол

Натежиати, 
смуртепи облаци.

1
'“'Г

23 ОП

Затем- 
нува>ье и 
претопу- 
ва:ье но 

следннот 
кадар

Свирки, црковна музика 
ко|а одва] се распозпава 

од ]аките шумови. 
Сопцето се затскрива 

зад облаците.

' J

5” j
1
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"T" 2 7 х ................... 4 —ЗГ~

24 шт

Долен
агол ка
мерата 
следи

.Пет на нрвата капка по
просторот; при

ближаваше се' поблиску 
и зариваше во земрата.

4»

25 поп Долен
агол

Пробив па вода од
облаците, иситиетн 
безбро} капки дожд.

2”

26 ПСП
Норма

лен агол

Старец во испокипати
наметнати нартали вра 
себе. Со бела коса и со 

дол1'а брада, со збрчкано 
лице. Пророк на 
нечща релипца.

■ 4”:/

27 ш Норма
лен агол

Во лицето на старецот 
кое се претворя во 

Откровение...
J”

28 ДП
Норма

лен агол Денот до[де! г '
29 ДП Норма

лен агол
СТРАШНИОТ ДЕН

ДОЗДЕ! . Г '

30 ДП
Норма

лен агол

ТРЕТОТО и naj-
странгното протресувагье 

па зелката во ралата 
утрина на новиот ден.

/”

31 ОП Камерата
следи

Пукаше на зем] инатя
кора, дслси.е на црнината 

иа парчиша; отвори...
.г

32 ОП
Норма

лен агол

Врисок па животни. Плач 
на ипетипктот, стаорци 

во збег, змии, волци. 
малки, петли, орли, црви, 
свити, бувови и ce'ona 

што лази, лета, 
што се движи.

Л -ЧJJ ОП
Горен
агол

Шумите се затресоа, 
небото скисна, водите 
падо)'доа, космосот се 

смуши, сонцсто пламна.
\Щгу_

34 сп
Норма

лен агол

И коиечпо: човек. По]ава 
на сцената со човек ко] 

по обича] сс' 
дознава последен.

Кз,г:'
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35 ПОП
Норма

лен агол

Борба за сплс. Хаос.
Стрес што го обзема 

човсштвото; смсшувачье 
па човекот со животните.

Заедиичка борба, 
растргпувачье за парче 

место во бараката иско- 
вана ол стариот MajcTOp.

10”

36 on
Норма

лен агол Небото нстура порои. т

57 on
Норма

лен агол

Човекот гази се' пред
себе. Марси што оставаат 

бебигва, crajHyf што 
1'азат дечшьа, мажи што 
гмечат » старци и mhjku. 
Бег кои иешто далечно, 
недолирливо и достаппо 

ча само но едеп 
од секо]вид.

Ш”

38 on
Норма

лен агол

Растргнувагье на се' и 
сешто пред себе: валците 

малки, мачките змии. 
кои.нте жаби, лугето 

луге, зарнван>е ножеви, 
ескирп, вили.

JP

39 cn
Норма

лен агол
Облаците - луге.

полжавите - мрнш. 3"

40 cn
Норма

лен агол

Дотечуваше води, нрво 
пекаде далеку. а мотоа 

се' гюблмску и cckoJ што 
ке достигнеше се даваше 
во нив, водите се нолнат 

со месо од
тцразлични створоли

4*'

41 cn ■ Норма
лен агол

И тогаш во на)голсмата
бура, експлозив и 

татпеж. се noiaBU Toj:
2”

.

42 cn
Долен
агол ИСУС ХРИСТОС! 0”

43 cn Долен
агол

Раг олен. избоден. прнко-
ван па крет и пуштеи да 

лебди над нас.
г

44 cn
Долен
агол

Мигли од чешята, 
смрдеа од небото. 2”
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45 ОП
Долен 
а гол

Второто негово 
пришествие, неговото 

височество се 
поврати со гиев.

2”

46 сп Долен
агол

И мртвите ке станат од 
своите гробови, а живите 
ке молат да бидат мртви.

0”

47 сп
Норма

лен агол

Се' што има душа ке го
почувствува пеговиот бсс.
A Toj. врховниот cy/pija ке 
пресудупа Koj кале ке оди. 1"

48 псп
Норма

лен агол
- Боже помилу) (- глас на

народот в еден хор 1”

49

Г

ОП
Горен
агол

А гпевот не стнвнуваи 
станува се' nojaK и се' 

посилен. И болниот умира, 
чдравиот сканува, 

скриеииот чдивупа.
И ништо живо ие 

останува. Се сотира духот 
човечки и духот чемски.

Еден по едеп, 
колено но колено.

Само: смрт, пенел и вода.

2"

50 псп
Долен
агол

- Прости ми. - скитник 
залутан и оставен на иеко|‘ 
врв, со црп крет во рака и 

громовпа стрела во 
расцепсиигради.

- Смилувщ се!

3"

51 кп
Норма

лен агол

Со смирени, студени очи
Исус 1'леда, ja гледа 

маката па своите чеда, 
споите верници 

и невершщп

3"

52 т
Норма

лен агол Плач 3"

55 сп
Горен
агол

Отваряше на чем]ати и
голтагье па душите. Отпор 

од гробовите н скок на 
мртвите.

54 сп Камерата 
еледи 1

Нечн] прадедо, со сри во
капиите, коси 
нечисти глави.
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55 Ш
Горен
агол Глувци... 1"

56 КП
Долен
агол Орли... Г

57 КП
Горен
агол Скакулци... I"

5rV ОП
Горен
агол

Раздробуваше на
планетата Зем|а, 0”

Об/ит\'ван>е па крашепктие 
од Илмитг т снимаме (Колона 2):

ОП (општ план) - Прикажува голем простор, со слика на 
местото, девството.
ПОЛ (полуопшт план) - Поблпзу до човскот, но со важност 

па амбиентот.
CJJ (среден план) - Човскот (об|ектот) и неговите постагаси 

се на прво место.
ПСП (полусреден план) - Утте иоголемо истакнуван>е ш 

човскот (од колената)
КП (крупен план) - Човсчко лице: сско] миг, израз, 

трепереше.
ДП (детал - план) - нрстставува некаква важна поедяност.

ОЩатувтьет tfpojmm* 
м) щтит p&htw mi татжтип 

1, »Кадар 6poj:
2, -План на снимаше:
3, - Техника на снимаше:
4, - Акци|а:
5, - Времетраеше на кадарот

W6
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