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на брат ми
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„Моето детство треба да се измисли, 
бидејќи детството е роман.“

(Фредерик Бегбеде: Француски роман)
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Остров, фотографија

Повремено, низ ножните показалци, нишанам во 
сонцето. Тоа, низ корчуланскиот канал, нечујно се доб-
лижува до својот одраз. Од далечина доаѓа гласот на мама, 
а потоа и чкрботењето на камчињата под стапалата. Не-
бото се стемнува. Полека подзамижувам со едното, па со 
другото око. Темниот мајчин лик во сончевата аура:

„Ете, си изгорел! Оди, плисни се, а би можеле и за ед-
но да нуркаме, а?“

 Замелушен, се тетеравам кон морето. Пред да 
нур нам – не знам да пливам, па нуркам во круг: брег-дла-
бочина-брег – гледам како околу траектот Оребиќ-Корчула 
скокаaт сенките на веселите делфини. Фрлам поглед кон 
татко ми. Тој, со сериозно лице, со мајка ми разговара за 
нешто.

На Поступ и на Жупа залегнале темни сенки...
Со рацете заграбувам пред очи, ми се создава 

првото јато ѕвезди. Уште еднаш замавнувам и тука е веќе 
це ла галаксија. Татко ми ми откри тајна: Ако пред мрак 
замавнеш со рацете под водата, можеш да видиш ѕвезди...

„Ти се допаѓа тоа?“,  ме праша мама.
„?“
„Мислам, колку долго ќе одиш така, сѐ во круг?“
„Не сум се изморил, ако си мислиш.“
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„Ќе ти се слоши од толку вртење“, се смее. „Ајде, ај-
де, ете, сиот си помодрен.“

„Веднаш, веднаш, тргни си ти...“
„?!“
„Во ред, во ред, доаѓам... Дали и утре ќе дојдеме 

пак?“
„Утре ништо, синко...“
„Во ред, како ќе кажеш ти.“
Чекам таа да тргне прва. Додека излегува, нејзините 

нозе, опкружени со ѕвезди, убаво клокотат во плиткото. 
Околу мама световите се уриваат...

Мама седи во чамецот и под валкано-жолтото 
едро гризе домат. Татко ми ги собира работите и тропа 
со конзервите што ги однесовме на островчето. Двете 
сонца се споиле и заедно потонале. Од копното допираат 
миризби на похувана риба и звуци на виолина...

Потоа, тато ги вади ногалките од ранецот и на нив 
го става „ролајфлексот“1. Застанува помеѓу мама и мене 
и нѐ прегрнува, додека сите тројца гледаме во правец на 
камерата.

(Блицот блесна пред да стигнам да го исплазам 
јазикот...)

1 Ролaјфлекс, ориг. Rolleiflex – вид камера, германско производство. 
(Забелешка на преведувачот. Освен ако не е поинаку наведено, сите 
забелешки се на преведувачот.)
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I

Крајот на светот (1963)

„Тато, дали е ова крајот на светот?“
(А. Тарковски: Носталгија)
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1

(Мали дамки од кармин на забите)

Таа се самоубива секоја втора недела. Вообичаено, тоа се 
слу чува претпладне. Тогаш ќе ги наведне своите на мач-
ка ни усни над нас и сосема убедливо, со мали дамки 
од кармин на забите, ќе каже утре ќе се фрлам под воз и 
никогаш веќе нема да ме видите! Ние ја слушаме вни-
мателно, не велиме ништо и чекаме да си замине – и да 
се самоубие...

Рака на срце, искрено, не би знаеле што ќе правиме 
со таа вест.

Добро, де, самоубиствата почнаа една година по-
доц на, кога се преселивме во другиот дел од градот...

2

(Челични прсти)

Се будам така, што ги отворам очите. Сакам да речам, 
ниш  то во мојата свест не се менува, небаре не сум ни 
спи  ел, а ниту сум бил буден. Мракот околу мене е густ, 
топ  лата покривка во која се чувствувам пријатно и заш-
ти тено – како да ме сака. Ја кренав главата од мократа 
пер ница, го исчепкав грутчето крв од носот и ми се чини 
де ка наспроти прозорецот ја гледам сенката на Тато. Тој, 
со цигара в рака, гледа надвор, некаде во насока на фаб-
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ричката дигалка. Од ламаринениот окапник на прозо ре-
цот допираат звуците на есенскиот дожд.

И јас самиот знам така, понекогаш, долго да сто-
јам на столот крај прозорецот и, качувајќи се на прсти, да 
го набљудувам портокаловиот џин како ја носи својата 
’рѓосана тупаница во некоја воденикаво-млечна далечина, 
а потоа да ја пречекувам наполнета со купиште црн ма-
теријал што го истура во длабочините, некаде под прозо-
рецот. Иако на средишната конзола се наоѓа кабина, ни-
когаш во неа не го гледам операторот. Кој ли им наредува 
на челичните прс ти да се отворат и да го истурат мракот од 
својата дланка. Кој ѝ наредува да си замине и да се врати?

„Тато!“
„Спиј, синко“, вели, без да се сврти.
„Тато, каде е Мама?“
„Легни си, спиј, сине, ќе го разбудиш брат ти“, рече 

малку потивко.
Се свртив и го напипав. Мокар до гуша. Добро е. Се 

поткренав на креветот и седнав.
„Ќе си легнам, ако заедно ги гледаме ѕвездите.“
„Ќе ги гледаме, подоцна, сега легни си.“
Се оддалечувам од брат ми и се преправам дека 

спијам. Раката на тато одвреме-навреме прави огнени 
лакови, проследени со длабоки воздишки, небаре умира 
на рати...

Пак се поткренав.
„Тато, мене не ми се спие. Може да станам?“
„Може.“
„А каде замина Мама?“
Тој долго гледа кон мене и како да подготвува некој 

волшебен збор.
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„Не знам, ќе чекаме...“, вели и, чинам, се насмевнува.
Пак гледа кон дигалката и дува чад во замагленото 

стакло. На тоа место се формира сув простор. Испрекинати 
линии, магливи дамки и капки што се бркаат една со 
друга, во мигновение го потполнуваат, го одразуваат 
светот со кој владее Тато.

3

(Крајот на светот)

Седиме на каучот. Молчиме, секој за себе. Околу нас ноќ, 
дожд и сѐ постудена темница. Својот мрак Татко ми го 
разгонува со жарче од цигарата. Мракот што се вселува во 
мене јас го осветлувам со неговите уловени погледи. Кога 
не успевам во тоа, тогаш се кревам и се обидувам да ги 
голтнам малечките проѕирни медузи што лебдат околу 
него.

„Престани со тоа!“
Ја затворам устата и ја вртам главата кон прозорецот.
„А цигарите се штетни, нели?“
„Се... за тебе е подобро никогаш да не пушиш.“
„Па, и не мислев... Дигалката работи ли?“
„Ама, каква, бе, дигалка, ајде в кревет, спиј!“
„Не работи... ништо не се слуша...“
„Од кај ќе работи ноќе!?“
„Како Мама работи ноќе?“



16

„Од кого си го слушнал тоа?“
„Па, каде е, тогаш?“
„Не знам... А ти подобро легни си!“
Сега Татко ми го фаќа мојот поглед. Потоа станува по 

втората кутија цигари и ја отвора, стоејќи крај прозорецот. 
Можеби проверува дали работи дигалката? Се враќа, 
седнува пред масата и ја нурка главата во дланките...

„Тато, сакаш и ти да спиеш?“
„Не сакам.“
„Зошто е ноќта толку долга?“
„Не бери гајле... Наутро ќе гледаме ѕвезди, важи?“
„Во ред!“
Тој веќе не пуши, а јас ѕиркам по аглите, барајќи ги 

првите прамени светлина.
Се чини дека, најпосле, заспал.
Полека се поткревам, тивко го дотуркувам столот 

до прозорецот и се качувам. Дигалката не се гледа, низ 
црниот мрак само прелетуваат светулки од дождот. Го 
спуштам погледот и под светлината на ламбата, под 
чадорот од дождот, ја гледам Мама?!

Во едната рака држи фишек со млеко, другата ја 
ставила врз устата...

„Мама!“, ми излетува.
Сега се вртам накај Татко ми.
„Мама!“
Тој ја крева главата токму како воопшто да не спиел 

или како да бил буден, а небаре спиел.
„Дојди ваму...“
„Ама, Тато, Мама!“
„Симни се од столот, ќе паднеш...“
„ЛЕСНА ПРОБА...“
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Се симнувам.
„Зошто не осамнува? Тато, дали е ова крајот на 

светот?“
„Не е.“
Се будам. Во скутот на татко ми сум, на каучот.
„Уште не се разденило?“
Тој ме крева и ме пренесува до креветот. Мочкото е 

сув, а постелнината на креветот мириса поинаку. Тато се 
испружи крај мене, а јас ја вовлеков раката под неговиот 
врат.

„Ќе ти се здрви раката!“
„Нема, не се плаши!“
Кога се разбудив, светлината правеше витли врз 

ѕидовите и лазеше по аглите.
„Ќе ги гледаме ли ѕвездите?“, прашува со насмевка.
„Ќе ги гледаме, ќе ги гледаме...“
Потоа го покрива Мочкото со копердека2, а врз 

нас го навлекува јорганот. На јорганското небо сега ние 
двајца ги набљудуваме соѕвездијата што се формираат со 
утринската светлина.

„Гледаш, овие најблиските, тоа ти е Големата Мечка. 
Тоа соѕвездие лево, малку угоре, тоа ти е Малата Мечка, а 
она се Сестричките...“

И Тато почнува да им ги дава имињата на ѕвездените 
јата. Единаесет ѕвезди, и Сонцето и Месечината, се 
поклонија пред татко ми.

Најдолгата ноќ на Земјата не можеше подобро да 
заврши...

2 Копердека – вид покривка
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4

(Праг)

Сафа, мама на Мама, некогаш била учителка. Сега е ма-
леч ка и болна. Цел божји ден седи на креветот и ги пре-
рас кажува своите приказни. Сите одамна се откажале од 
тоа да се обидат да ја разберат, сите освен мене и Мама. 
Кога Нена3 ќе забрза, Мама ќе ѝ ја принесе чинијата со 
супа, а ако почне да се криви и вртка, ѝ приоѓа со голема, 
чиста крпа наместо гаќи. Додека ја пресоблекува, јас сум 
свртен кон ѕидот или сум излезен надвор. Само што ќе 
излезе Мама, јас повторно влегувам. Нејзините приказни 
мене ми се поинтересни од игрите со брат ми на патеката, 
што надолу, по ридот, води кон железничката станица. 
Колку понеразбирливи и почудни беа, толку повеќе и по-
в нимателно се внесував во нив. Ме маѓепсува нивната та-
инственост, но наскоро сфаќам дека музиката и брзи на та 
со кои ги изговара се поважни од смислата, што никако 
не можев да ја доловам. А фактот дека нејзините зборови 
не беа упатени кон мене, ниту кон кого било во собата, ги 
правеше уште поважни.

Таа зборува вака:

НЕ САКА ЗМИЈАТА
И СВЕЌИ И ДОЖД

АКО АКО
ЦВЕЌИЊА 

3 Нена – тука се користи како името на ликот, исто така е израз за баба во 
Босна: нена, нана, стара мајка.
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ЗА ГЛУВЧЕТО
НЕМА ШТО ДА ЈАДЕ

ОДИ ТИ ЌЕРКО
ДА ПЛЕТЕШ

ЈАДЕШ – ТКАЕШ
ТКАЕШ – ЈАДЕШ

ЗМИЈО
ТЕБЕ НЕКА ТЕ

САФО

Од неа, како од змиско легло, излегуваат кратки и 
дол ги змии-приказни. Јас само се надевам дека таа не-
когаш ќе нѐ спомене и нас двајца или барем мене, редовно 
ја слушам – сакам да кажам, тоа многу ќе ми значи. Тоа да 
бидам во некоја нејзина приказна. На кое и да е место.

Интересно е дека, токму како кај радиото Искра на 
Тато, светлината на нејзините тиркизно-сини очи се ме-
ну ваа зависно од бојата на нејзиниот глас, а зениците се 
шират или се стеснуваат со снемувањето на нејзините 
бра нови должини. Ако на брат ми му здосади да си игра 
сам, тогаш тој влегува во куќата, седнува до мене и ме 
пра шува што има ново на програмата. Наутро, нерасонет, 
прашува Нено, каде се гасиш, бидејќи тогаш нејзиниот 
глас е најсилен. Јас пред куќата веќе се мијам и колку што 
е можно побргу се облекувам, подготвен да седнам на 
дрве ниот под до нејзините приказни.

Во раните зимски ноќи Дедо ми, Мочкото и јас, сед-
нуваме крај жешката земјена печка и јадеме варена пчен-
ка. Нена токму тогаш ја завршува програмата на креветот 
од грубо делкани штици, па Мама ми ја подготвува за 
спиење. Кога нејзините бранови сосема ќе стивнат и очите 
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ќе ѝ се претворат во две мали, темни копчиња, мама ќе го 
принесе столот до прозорецот и долго, низ патот, гледа во 
зимската ноќ...

5

(Златото од компирите)

На брат ми му е пострашно од смрт да моча низ 
трка лото.

Неговото мочање на сите им е преку глава, главно 
за тоа што е непредвидливо. Иако пред спиење пека од 
жед – по пет часот не смее да пие вода – наутро, кој ќе го 
знае како, успева да се намокри до гуша. Мама добиваше 
раз ни совети, де свари му дивка4 со шеќер, па дај му пред 
спиење, де изучи му ја довата5 пред да си легне, де ис-
плаши го додека е во сон, бидејќи страв најдобро се ис те-
ру ва со страв, де свари му чај од змиска кожа, де вака, де 
така, но, јок, брат ми моча ли моча, не е битно ни каде, ни 
кај кого. На гости или дома, кај Дедо и Малечката Нена, 
или попладне кога ќе заспие на миндерот на верандата 
– хи дро централите постојано ги вртат своите тивки тур-
бини околу него.

4 Дивка – напивка од јачмен и корен од цикорија, замена за кафе.
5 Дова – молитва во исламската вероисповед, за довата се вели да му се 
„учи“ на некој.
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Дедо ми бил на Ќаба6 и оттаму, од некаде донел 
темнокафеаво, камено тркало во големина на кокошкино 
јајце. Никој не знаеше за што би можело да му послужи 
тоа, ама тој, ненадејно, дошол до идеја дека брат ми мора 
да моча низ него и дека така сигурно ќе престане да се 
занимава со мочање врз светот. Притоа, дедо не дава да 
се протне таквото низ ќапското тркало, туку Мочкото мора 
да нишани со курето во центарот и да гаѓа подалеку. Но, 
тогаш, во страв и налет на сила што го чини толку моќен, 
врескајќи како да му ја дерат кожата, тој ги помочува и 
Дедо, кој го држи тркалото, и Мама, која го држи курето, и 
самото ќапско тркало. При изведбата на овој експеримент, 
Нена и јас се засолнуваме на сигурна оддалеченост. Де-
до, се разбира, се лути, му вика и нему и на Мама, која, 
веројатно, скришно му дава да пие, ама од експериментот 
не се откажува. Секое утро и секое попладне, по ручек, 
Моч кото и неговото куре се третираат со ќапското тркало. 
На почетокот, тоа на сите, се разбира, освен на Мочкото, 
им е интересно, а повикани од вревата, на тарабите по-
крај патот се собираа дури и селските дечиња со кои ние 
воопшто не си играме. Којзнае колку ќе траеше овој ал-
тер нативен медицинско-верски третман, да не се по ја-
ве ше Тато, па Мочкото можеше да продолжи да моча врз 
Лукавац колку што му душа сака. Дедо предложи тркалото 
да се понесе во град, ама Тато беше комунист. Иако и нему 
му пречеше мочањето врз светот на брат ми, повеќе му 
пречеа светските обиди и обидите на Дедо да се одврати 
од тоа.

6 Ќаба – се мисли на аџилакот на кој одат верниците од исламска 
вероисповед. Ќаба е црн камен со метеорско потекло, во форма на правилна 
коцка, тоа е главното светилиште во исламот, се наоѓа во Мека и сите 
муслимани кога се молат се вртат кон него.
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И така, кога едно утро се појави, по долги денови-
години, Тато го донесе малото, сиво, ламаринено глувче на 
навивање. Кога ќе го извлечеш неговиот долг опаш докрај, 
па ќе го пуштиш, тогаш тоа подрипнува и ја спраштува, 
заедно со мачката на Дедо – Паша, по изгазената чистинка 
под куќата. Може и по тревата, ама малку потешко. Би-
деј ќи не знаевме кому му го донесе, Мочкото и јас го за-
те гавме на смена. Сѐ додека, попладнето, опашот не му 
отпадна, а тоа, такво кусо, заврши во подрумот кај мачи-
ња та на Паша.

„Е, баш долго ви траеше“, рече Тато и без да се поз-
дра ви со никој, како затегнатото глувче, ја спрашти по 
кал ливиот пат кон станицата.

Таму го фатил првиот вечерен воз на релација До-
бој-Тузла и потоа пак долго, долго не го видовме.

Брат ми и јас останавме како помочани. Тоа значи, 
јас како, а Мочкото – регуларно!

„Ти си виновен!“,  заплака тој и се нафрли на мене 
со кренати тупаници.

„Ти си! Зар не ти реков да не го затегнуваш толку, 
да го ебам!“

Му залепив шлаканица и го турнав во џбунот полн 
коприви.

Мама е, белки, во бавчата, Дедо и така по цел ден 
не излегува од шумата, само Нена е дома. Влегувам, си го 
распростирам шилтето7 под себе и седнувам да ја слушам:

САФЕТ
НА ОБЛАЦИТЕ

ЕЈ, НЕМА ПОТРЕБА

7 Шилте – простирка од јагнешка кожа.
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ОВА ЗЛАТО
И КОМПИР

И ПИР
ОФ

ДУРИ ПОДОЦНА ВОЈСКА
И МИР

Брат ми влегува малку подоцна, сиот замачкан и 
со закоравени мрсули. Врз образите и рацете има големи, 
црвени печати. Ниту нѐ гледа, ниту нешто зборува. Го но-
си малото столче до закачалката, го симнува сивото пал-
тен це, легнува на миндерот, ја врти главата кон ѕидот и 
се покрива.

Жал ми е за него, бидејќи, сепак, опашот пукна кога 
јас го затегнував.

Наутро, Мама забележа дека миндерот под Мочкото 
е сув. Сите се загриживме поради тоа.

Дури и Нена за миг ја прекина својата програма...

6

(Кревет)

На Дедо му потскокнува десната рака. Небаре ика. 
Ко га некогаш одамна, додека уште бил млад, соборувал 
дрво во Седмата шума, со секира го исекол самовилскиот 
даб. Една деланка тогаш се одбила од стеблото и го по го-




