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КНИЖЕВНА ВЕЧЕР 
 
 
 
Пред десетина денa добив покана да учествувам на книжев-

на вечер што беше организирана на Филозофскиот факултет во 
Сараево, во рамките на акцијата „Сараево – отворен град“. 
Иницијатор и покровител на акцијата е Фондацијата „Адалберт 
Штифтер“ од Минстер на чиј меморандум беше напишана 
поканата. Во скудниот службен допис замолен сум, „како 
истакнат босанскохерцеговски поет“, да учествувам во книжев-
ниот дел на акцијата, како и тоа дека ми припаѓа и награда, хо-
норар во износ од 100 евра, што ќе ми биде исплатен веднаш по 
читањето. 

Оваа покана во првиот миг ме израдува со самиот факт 
што тука сè уште некој ме смета за поет, оти од оние што неко-
гаш ме читаа, малкумина останаа во градот, а откако ги испол-
нувам овие новинарски шпалти, луѓето во Сараево ми се обраќа-
ат со „новинар“, а понекогаш, богами, и со „дописник“. Ова ќе 
биде среќна можност, си помислив, барем само за миг, грдиот 
жабок од новинарските колони пред своите сограѓани да се пре-
образи во горд принц на поезијата и тоа во свечената универзи-
тетска аула на сараевскиот Филозофски факултет, каде што, 
пред неколку децении, започнав да го „јавам Пегазот“, не насе-
тувајќи дека крилјата многу брзо ќе му бидат подгорени. 

Вчера се сретнав со момчето од Организациониот одбор на 
приредбата кој ме праша дали имам некои специјални барања, 
првенствено како да ја уреди сцената. „Ако вие така сакате, мо-
жеме да аранжираме свеќи, за да се добие поинтимна атмосфе-
ра“, рече тој. Со оглед на тоа што повеќе од една деценија за пи-
шување употребувам компјутер, предлогот со свеќите веднаш го 
одбив – ми се чинеше нелогично и налудничаво речениците 
напишани и бришени на светликавиот електронски ѕид да бидат 
читани на треперлива светлина од восочни свеќи, како што тоа 
го правеа поетите во минатото столетие. Тоа ми беше некако 
анахроно и со оглед на моите теми и мотиви. 

 Го одбив и предлогот за читањето на мите творби „да се 
ангажира позната актерка“, а јас само да седам и да молчам како 
некаков бронзен споменик, зашто јас сакам да ги читам моите 
песни и мислам дека никој друг подобро од мене не ги познава 
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нивната фактура, ритамот и мелодијата. Едноставно, никогаш не 
поверував во теоријата дека другите подобро отколку самиот 
автор ја воочуваат вредноста на песната, зашто тој во секој миг 
најдобро знае што напишал. 

„Ако ви е потребна музичка подлога“, ми рече момчето – 
„ние имаме одличен разгласен уред, па кажете некој предлог. 
Можеби блага инструменталка во заднината, ред гитари, ред ви-
олини“. И тој предлог го одбив без размислување, бидејќи отсе-
когаш ми беа одвратни обидите поезијата да се преобразува во 
некаква пријатност, да биде само акцент на веќе воспоставените 
клишеа и матрици. Предлогот за музичката подлога ме потсети 
на дамнешните младешки журки, кога моите веќе испијанети 
пријатели, со рацете префрлени врз рамената на своите музи, 
категорички ќе го побараа тоа од мене: „А сега изрецитирај ни 
нешто!“ Не можев да прифатам моите грчевити стихови да 
бидат само додаток на нешто што веќе ги вознемирило сетилата, 
а освен тоа секогаш верував дека  поезијата мора да зазвучи со 
сопствената музика, дека самата таа е музика. Токму поради тоа 
во нашиот јазик именките „пјесник“ и „пјевач“ потекнуваат од 
еден ист корен – објаснував. 

 

Кога некако ги усогласивме техничките околности, момче-
то ми предложи, на самиот почеток на вечерта, пред читањето, 
да раскажам нешто за себе, бидејќи „војната придонела луѓето 
по нешто да заборават, особено такви нешта и лица што не се од 
нивен витален интерес“. Во првиот миг сакав да речам дека за 
себе немам ништо значајно да раскажам, како и тоа дека за мое-
то лично собство не знам, не умеам и не сакам да зборувам. Но, 
не можев да ја повредам неговата невина простодушност, оти 
може да помисли дека сум зајадлив и арогантен. Би можел не-
што да раскажам за времето на моите книжевни почетоци, кога 
на овој ист факултет, како млад студент, ги слушав трактатите за 
хексаметрите од оние исти луѓе што, малку подоцна, со жести-
ната на десетерецот овој град го претворија во месечинска 
површина. Можеби за професорот по народна книжевност Љу-
бомир Зуковиќ, кој кабинетот на третиот кат на улицата „Рачки“ 
го замени со некакво министерско дувло на Пале, или за студен-
тот Мирослав Дероњиќ, кој како универзитетлија постојано 
нешто се притеснуваше и црвенееше, а по завршувањето на 
студиите се преобрази во ладнокрвен убиец на градот Братунац, 
па деновиве беше присилно депортиран во Холандија. 
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Потоа би можел да ги наведам моите младешки примери: 
Андриќ, кој се покажа како зловест пророк; Горан, кој ќе остане 
вечен жител на оваа земја; д-р Бен, кој се симна од мртвиот коњ 
на смртта и потоа извикна: „Die Trauer kann nicht sein!“ („Тага не 
смее да има!“) Сето тоа ми се стори бледо и несоодветно, како 
некој ersatz, дополнително оправдување, па решив да молчам за 
себе и за моите слабокрвни текстови што ги пишував во времето 
кога мислев дека моето перо може да прободи око на киклоп, 
како копје одисејско. Сето тоа на момчето му се стори многу не-
интересно, тоа го насетував по неговото механичко кимање со 
главата. 

 

Гледајќи дека од мене тешко ќе извлече нешто умно, сту-
дентот предложи да позборуваме малку за песните што ќе ги чи-
там. „Вие сте мошне ангажиран поет“, рече тој, а јас сфатив дека 
имаше намера под чадорот на тој комплимент да ја открие „со-
држината“ на моите песни, нивните теми и мотиви, нивната 
„приказна“. Оти никогаш не ги видел. „Да“, му реков јас, „моите 
песни се приказни, во нив не ѕвонат метафори, секоја од нив во 
целина е напукнато ѕвоно. Сè што замислував и сонував, водата 
го однесе, наведов еден стих од Давичо, додавајќи дека на поети-
те после нас им претстои тешка, невозможна задача, да пеат по 
Аушвиц и по Сребреница. Потоа пред очите ми продефилираа 
насловите на моите најнови книги: „Прогонети елегии“, „Унгар-
ското море“, „По судниот ден“... 

Што реков, навистина? Непостоечкото море на поезијата 
ме обеспокојуваше со својата присутност. Во главата ја преслу-
шував воведната песна „Триумф на фантазијата“ од „Елегиите“: 
„Ние доаѓаме од пределот на тагата каде што литературата, сли-
карството и музиката не се неопходни. Освен таговната народна 
поезија, овде-онде по некој стих, како украс за општонародните 
тирани“, а потоа продолжив гласно: „Среќниот живот во поде-
лените градови, просторот на метафората како простор на гро-
бот, ius gladii, како бичот на гладта, како камшикот на одмазда-
та, што фучи над раширените јами...“. 

 

Ни тоа не го импресионираше. Поминавме на разговорот 
за следната точка на настапот, на евентуалниот разговор со пуб-
ликата. Луѓето ќе ве прашаат за теми надвор од книжевноста. 
Босна по Дејтон, американскиот пресврт по 11 септември, поми-
рувањето. Па јас не сум претседател на Влада, реков, а и да сум, 
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се сомневам дека би го знаел одговорот на тие прашања. Да ги 
оставиме високите принципи, мене тука не ми се јасни обичните 
нешта: на пример, како директорот на претпријатието „Електри-
чен трамвај“ купува вила од неколку милиони евра, а платата му 
е деветстотини марки. За таква вила, според проста пресметка, 
би морал да работи неколку стотини години. Она кон што 
тежнееме ние поетите – го постигнаа мудрите претприемачи – ја 
досегнаа бесмртноста. Но, не смее да има тага, ме предупредува-
ше сега мојот соговорник, со мој цитат. Можеби не би било 
лошо на крајот од вечерта да £ порачате нешто на младата 
генерација. На ваквите вечери обично доаѓаат младите луѓе. 

 

Вечерва имам настап во аулата на сараевскиот Филозофски 
факултет по речиси триесет години. Депресивниот студент ста-
нал наперчен книжевен великан. Иако досега сум читал стотина 
пати, и во туѓи земји, имам мала возбуда, па дури и трема. Се 
тешам дека поезијата ги интересира само мал број луѓе, своевид-
на секта, на која и самиот £ припаѓам. Ќе читам спонтано и без 
определена концепција, бидејќи оние што ќе дојдат за мене си-
гурно ќе имаат трпение и нема да бидат строги судии. А порака 
за младите сараевски писатели не смислив. Ја најдов во стихови-
те на еден мој далечен современик (Т. Ружевич) и за оваа 
пригода ја научив наизуст: 

 

„Заборавете нè нас и нашето поколение. Живејте како луѓе, 
заборавете нè. Ние им завидувавме на билките и на камењата, 
им завидувавме на кучињата. Би сакал да станам стаорец, £ збо-
рував тогаш, би сакал да ме нема. Би сакала да заспијам и да се 
разбудам по војната, зборуваше таа со затворени очи. Забораве-
те нè, не прашувајте за нашата младост. Оставете нè.“ 

 
(јуни 1999) 
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АДВОКАТОТ НА ГОРАНОВИОТ НАРОД 
 
 
 
Го познавате ли Амор Машовиќ? Тоа прашање би им го 

поставил на сите лаудатори на „јунаците на ослободителните 
војни“ на Балканот од крајот на минатото столетие. А како што 
одминува времето гледаме дека тие јунаци се „заслужни“ само за 
убивањето на немоќните и невините. Самракот на столетието на 
Балканот, со ретки исклучоци, немаше свои јунаци, освен ако за 
јунаци не се сметаат витезите на грабежот, јунаците на мракот и 
хероите на суровото убивање. Тие „јунаци“ секој ден сè повеќе ја 
населуваат сивата куќа во Холандија, на општо разочарување на 
џганот и на националните писатели.   

Така, најпрочуениот од тие писатели, Добрица Ќосиќ, овие 
денови, потиштено жали во бањалучкиoт Репортер за српските 
„јунаштва“ во Босна: „Ние бевме длабоко замислени над тој про-
цес. Сите ние поединечно не бевме подготвени да поддржиме 
нешто што е чин на омраза. А таа спогодба, идеолошка и рели-
гиска, што ја носи исламскиот фундаментализам, мораме да ја 
разбереме и како филозофија на омразата на босанска почва.“ 
Да потсетиме, овој писател беше врховен командант на армијата 
што ја запали Националната и универзитетска библиотека на ед-
на земја. Писателот кој себеси си вели „ние“, денес тврди дека 
„тие“ биле „длабоко замислени“ додека армијата со која раково-
деа „тие“ трупаше луѓе во логорите на смртта и ги фрлаше во ја-
ми, а тие логори и  јами не ги предизвикале Аркан и Радован, со 
кои тогаш тој лично заповедал, туку „исламскиот фундамента-
лизам“ и некаква метафизичка „филозофија на омразата“. 

Го познавате ли Амор Машовиќ? Тоа е прашањето што 
пристигнува како единствениот вистински одговор на писатело-
вата академска „замисленост“. Амор Машовиќ многу добро ги 
знае плодовите и резултатите на таа нивна „подготвеност“. Овој 
сараевски адвокат во 1992 година дојде во Комисијата за разме-
на на воените заробеници (подоцна преобразена во Државна 
комисија за барање исчезнати лица) и воопшто немаше никакво 
искуство за таа страшна работа што допрва го очекуваше. „Ни-
когаш пред војната не сум видел мртов човек“, ќе рече тој во 
едно новинарско интервју. Веднаш по првите битки на Догло-
дим и во Жуќа, во 1992 година, Машовиќ присуствуваше на 
размената на мртвите тела. Оттогаш па до денес, лично тој има 
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откопано повеќе од илјада мртви тела или скелети, а посредно, 
низ неговите раце поминале безброј од нив. 

  

Значи, Амор Машовиќ има докази за одлуката на Ќосиќ 
тие да не поддржуваат ниту да преземаат „нешто што е чин на 
омраза“. Тој секојдневно се симнува во темнината на многуброј-
ните босански јами, наоѓајќи грозоморни реликвии на Ќосиќе-
виот „хуманизам“. На прашањето како го доживува соочувањето 
со стотиците мртви тела на невино убиените, дали има ноќни 
мори, тој одговара: „Засега навистина немам никакви проблеми, 
и покрај тоа што мислам дека еден ден и тоа ќе ми се случи. Но, 
и покрај тоа што оваа работа е страшна, јас од друга страна имам 
сатисфакција, кога некому ќе му го пронајдам братот, детето или 
родителот. Живеам од тоа. Единствено секогаш тешко ми паѓа 
за мртвите тела на децата.“ 

Јамите. Јамите, тие црни точки во нашата географија и 
историја. И секогаш исто – вооружена група против групи голо-
раки, некаде во дивината, во темнината на шумата... Превила, 
Кљун, Храстова Главица, Пребиловци, Побуде, Влаково, Хргар, 
Греда, Пандурица, Хемлија и Језерница, Лисац, Пакленик, Пил-
јак... Симнувањето во секоја јама е симнување во Пеколот, спе-
леологија на смртта. „На Хргар видов едно девојче од три-чети-
ри години, извлечено од длабочина од 66 метри, кое никогаш не 
го идентификувавме. Знаеме дека е девојче, знаеме дека ги нај-
довме нејзините чизмички, но не го знаеме нејзиниот идентитет. 
Го видов тоа со свои очи“, вели Машовиќ, како да се прашува: 
зошто девојчето, што било виновно тоа? Јавноста беше шокира-
на од веста дека Машовиќ го повел со себе својот син Омар на 
ископување мртви тела од јамата Хргар кај Бихаќ: му ги покажал 
скелетот на девојчето, мртвото тело на некоја старица... „Морав 
да го направам тоа. Некако ми се чини дека ако не го сторам сега 
тоа, ако на детето не му покажам што направиле и ако не го 
сфати тоа, еден ден тоа ќе чепка по моите коски.“ 

 

„Видов со моите очи“, си припомнува Машовиќ, свесен де-
ка кај нас историјата секогаш се изучуваше на штета на живите. 
Химерите на средновековните царства, ланските снегови, наша-
та народна епика и нејзините неподносливи дрдорења, Лазар и 
Мурат, приказните за најстарите народи, далечниот и бездел-
нички харвардски професор Хантингтон, бедата од социјали-
стичките конвертити Ќосиќ и Аралица – за сето тоа беше винов-
но девојченцето од три години, а од неа денес има само минија-
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турен скелет и црвени пластични чизмички марка „Југопласти-
ка“. „Далечниот рефлекс со којшто се движи ногата, стравувајќи 
да не згазне врз човечка коска, механички ја враќа во сеќавање 
старата таткова изрека: секоја коска згази ја, а инсанската 
подзгази ја“, запишал Иван Ловреновиќ за време на спуштањето 
во една од босанските јами-гробници. „Нежност и некаква ти-
вка интимност со која твојот поглед ги милува земните остатоци 
на овие непознати поранешни граѓани на Вишеград: мали кафе-
ави черепи (колку се мали човечките черепи!), коските кревки и 
некако со елегантни форми...“ „Ќе бидат потребни педесет 
години“, вели Машовиќ, „за да се исчистат сите наши јами од 
ужасните остатоци на оние што некогаш живееле со нас. Педе-
сет години. Доволно за еден цел човечки век.“ 

 

Така, во потрага по коските на нашите мртви низ подзем-
ниот босански свет, како познатиот јунак на Кадаре, Амор Ма-
шовиќ дошол до уште едно откритие: во јамата Пилјак, во бли-
зина на Тјентиште лежат коските на хрватскиот поет Горан Ко-
вачиќ, авторот на „Јама“. Познато е дека тој којшто ги опеа не-
вините жртви на усташкиот нож, пред половина век завршил 
како жртва од четничкиот. Самиот изразил желба гробот да му 
биде во темната планината. Сонувал за слободата, а ја доживеал 
судбината на оние што ги опеал. „Зарем има место каде с¢ уште 
врескаат деца, каде  што таткото ја чека ќерката, синот - својата 
мајка. Зарем има место каде сестрата лелека, и братот врз мртви-
те гради £ става крин?“ 

  

Значи, го познавате ли Амор Машовиќ, вистинскиот јунак 
на нашето време? Адвокатот на Горановиот народ. Неговите де-
ла покажуваат колку се ужасни човечките недела. Само тој не 
умее да предаде. На прашањето, уште колку долго ќе се занимава 
со оваа тешка работа, накусо одговара: „Многумина ми велат да 
се вратам во адвокатската канцеларија, но не можам. Некако, 
имам чувство на обврска кон тие многубројни семејства кои во 
мене гледаат надеж. Се плашам дека моето повлекување би го 
сметале за чин на предавство.“ 

 
(26 јуни 2001) 
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МИСЛИТЕЛИТЕ ОД КРЧМАТА 
 
 
 
Во долгите ноќи на мојата социјалистичка младост често-

пати навраќав во една од двете локални крчми во Ч..., најмногу 
за да ја прекинам мојата здодевност. Крчмата се викаше „Јагне“ 
и се наоѓаше во непосредна близина на мојата родителска куќа. 
Таму навраќав особено во текот на здодевните зимски месеци. 
Знаев дека тука обично ме чека уште поголема здодевност, но 
мазохистички слушав како мештаните, од ноќ во  ноќ, постојано 
повторуваат една иста приказна. Среде облаците чад од цигари, 
крај миризба од евтина ракија и амонијак, мажите разврзуваа 
теми од непосредното минато: секогаш за јунаштвото на локал-
ните неранимајковци, од кои, во времето додека ги прераскажу-
вавме овие приказни, неколкумина сè уште гниеја по социјали-
стичките затвори, а потоа, се преминуваше на подрачјето на нај-
замрсената светска политика: повод за жолчна дебата, обично, 
беа проблемите околу изнесувањето на комуналниот смет или 
оправданото воведување на новиот самопридонес за поправка 
на запустените општински  патишта. 

Но, приказните секогаш завршуваа со тешки судбоносни 
прашања: „Што ќе речат Русите?“, „Кој е следниот потез на Аме-
риканците?“ Луѓето кои не беа во состојба да изградат локален 
водовод, бидејќи веднаш ќе се скараа околу тоа на чиј имот тре-
ба да се копа каналот за колекторите (а преку нечиј мора), совр-
шено го „разбиструваа“ тоа што ќе рече Брежњев во врска со 
политичките проблеми на Југославија и што ќе направи Никсон. 
Овие мои сожители се феноменални – помислував тогаш – не се 
во состојба да го расчистат сметот пред својата врата, но секој од 
нив се чувствува повикан да ја толкува светската политика на 
релациите Пекинг–Вашингтон-Москва. Во што се крие тајната 
на таквата вкочанетост, се прашував долго – во непроодноста на 
патиштата, во општата затапеност и мрзливост или во некоја ен-
демска вообразеност за сопствената важност и значење? Не 
добив одговор ни до денешниот ден. 

 

Денес, откако поминаа речиси шест години од ужасната 
војна, со тага можеме само да констатираме дека во таа војна 
селската крчма „Јагне“ во моето место е разурната, а на нејзино-
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то место е изградено модерно кафуле под името „Дојчланд“. За-
вршено е големото лумпување во кое селските бекрии и трошај-
лии повторно станаа народни јунaци, за кои одново се плетат 
легенди и Маркови конаци. Сè е ново, но пак сè е исто. Ја нема 
веќе злогласната народна милиција, но Меѓународниот суд сега 
бара да се затворат домашните никаквеци и убијци, зашто ако 
ние се согласивме да живееме со нив, „лицемерниот“ Запад тоа 
не го сака. Така почнаа да пристигнуваат првите сметки за ужас-
ниот кошмар што го нарековме бура на нашата слобода, во која 
ги убивме и нашите невини сограѓани, потоа за концентрацио-
ните логори („кој ли знаел за нив!“), во кои ги затрупавме сите 
неверници што можеше да се затрупаат. Но, приказните и ната-
му главно останаа исти.  

 

За колежот во селото Ахмиќи знаеме дека е дело на англи-
ските разузнавачки служби. Таму итрите Англичани се преобле-
кле во нашите чесни носии и направиле ужасните злодела, а за 
тоа да нè обвинија нас, чесните Хрвати. Но, не е ни чудно кога се 
знае дека токму англискиот дипломат Ешдаун, душата нека му 
гори во пеколот, ја лансираше подмолната лага дека нашиот 
претседател цртал некакви граници на хотелска салфета. „Всуш-
ност, нашиот претседател ја спаси Босна!“, дофрла локалниот 
учител, кој вo während des Krieges стана национален академик. И, 
всушност, зошто смрдливите Англичани да се грижат за нашите 
работи – ние не ги прашуваме нив што им направија на Ирците-
католици! – се согласија моите сожители, не веќе низ 
киселкавиот мирис на ракијата, туку низ благородната на 
шкотскиот шпиритус. – „Нема нас Американците да нè учат што 
се човекови права, додека ние имавме култура тие имаа к...., а 
истребија милиони Индијанци.“ 

 

„Не знаеме кој ги основал концентрационите логори во 
Херцеговина“, вели Јадранко Прлиќ, шефот на владата на една 
поранешна држава без река и град, „но, тие логори ние ги воста-
новивме за да ги укинеме.“ Што сакаше да постигне админи-
страцијата на Бил Клинтон и што постигна со операцијата „Лу-
ња“?, замислено се прашува докторот Летица, мудро сугерирајќи 
дека сите несреќни српски старци ги испоубија и нивните куќи 
ги ограбија, ако не Медлин и Вилијам лично, тогаш некои таинс-
твени агенти на ЦИА, во согласност со своите монструозни и 
неодгатливи американски цели и интереси. 
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Жестоката дискусија продолжува долго во темнината на 
ноќта во провинциското кафуле „Дојчланд“: селскиот поп, кој за 
времето на Тито „одлежал“ за нашето дело, а во текот на војната 
бил потпретседател на државотворната партија и денес е сосема 
резолутен. За разлика од другите, тој навистина го презира 
шкотскиот шпиритус и верен £ e на нашата автентична „комо-
вица“. Ги купува сите хрватски производи, но не ги сака сите хр-
ватски луѓе, па вели: „Сталин и Тито никогаш не спровеле толку 
и такви чистки како што се направени во Хрватска по 3 јануари 
2000-та година. Туѓман не гледаше кој што работи ниту кој е и 
што е, со библиска светост сакаше да ги помири сите Хрвати.“ 
На човекот кому, ако беше жив, според признанието на тужи-
телката на Меѓународниот суд, денес би му било судено за ма-
совното ликвидирање луѓе, овој Божји роб му дава ореол на 
„библиска светост“, апостолски убеден дека Хрватот не прави 
злосторство ниту тогаш кога рацете му се до лакти натопени во 
крв. 

 

Потоа пресветиот Баковиќ се надоврзува на крупните гло-
бални теми: „Комунистите денес само управуваат со Хрватска, а 
со неа владеат ММФ, европските сили, ОБСЕ, светската масоне-
рија и другите новоформирани диктатори на светот. Хрватска 
излезе од југодиктатурата и влезе во евродиктатура која е поне-
милосрдна и поопасна и од комунизмот и од великосрпството, 
само што Хрватите сè уште не се свесни за тоа. Хрватска е по-
вторно окупирана, а својата слобода и самостојност ја загубивме 
кога влеговме во Обединетите нации.“ Зарем овој посветен заго-
ворник на талибанскиот пат ни го сугерира тоа дека „србочетни-
ците“ сепак беа добри, всушност, подобри од „евродиктатори-
те?“ За тоа ли се боревме? 

 

Кога некој денес ги слуша тие Баковиќи, и тие Аралици, и 
тие Летици и сите други мраковци што го водеа народот во те-
кот на оваа измината (проклета) деценија, кога денес ги слуша 
нив и нивните „стратешки“ надмудрувања во стилот „што се Ру-
сите – а што Американците“, на човек, без да сака, му се испу-
шта воздишка на олеснување: добро е што воопшто некој од нас 
остана жив. Зашто во нашата мала долина запрено е сè, единс-
твено што работи е селската крчма и сметот што се натрупува. 
Обединетите народи на светот ни порачуваат дека ќе им судат 
на сите оние што ги убиваа своите недолжни сопствени држав-
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јани, на оние што невини граѓани трупаа во концентрациони ло-
гори, без оглед на тоа што тие никаквеци ние веќе ги прогласив-
ме за Ehrenritteri и за национални спасители. 

 

И живее така нашата провинциска крчма, токму како во 
она дамнешно патетично мементо на Крлежа што одѕвонува ве-
ќе седумдесет години, без ништо да се промени: „Без престан да 
се стои во нечиста соба со свеќа в рака, без престан да се гледа 
помрднувањето на малите суштества што се плашат од светли-
ната, да се чувствува близу нивната миризба што го гризе сети-
лото за мирис меѓу пукнатините на секоја втора буква, и да се 
бдее и да се пишува, и да се пишува и да се бдее, и да се чувству-
ваат изморената рака и речениците како течат и истекуваат во 
светилкиниот жолт круг, и камбаните, и зазорувањата и утрата, 
и да се биде уморен како што се уморени сите ноќни работници, 
и да се спие со одѕивот на последните реченици, и да се биде бу-
ден во сонот, и секогаш да се бдее, и да се пишува, и така пишу-
вајќи да се истрајува... (...) И гласовите околу мене растат, збув-
нуваат, стивнуваат и пак се создаваат и растат, со годините една-
кво лажовни и еднакво темни.“ 

 
(27 август 2001)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


