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Болката се појави во десното рамо. Потоа отползи до 
градите и се заглави некаде под левата брадавица. По-
тоа како да е нечија груба рака продре во градите, го 
зграби срцето и почна да го цеди, како грозд. Го цеде-
ше полека, грижливо: еден - два, два - три, три - чети-
ри. На крајот, кога во исцеденото срце не остана ни 
капка крв, таа иста рака рамнодушно го отфрли. Ср-
цето запре. Не, најпрво падна ничкум како што паѓа 
врабец кога ќе се залета во прозорско стакло, затропа, 
затрепери, па стивна. Но срцето кое запре, тоа сè уште 
не е смрт, тоа се ококорени очи од неизмерен ужас и 
мачно исчекување: ќе сака ли да почне одново да чука 
тоа проклето срце или нема?

- Батоно1, срцето не чини да се проколнува. Срце-
то треба да се негува, во него внимателно треба да се 
дува, како во зовриено млеко... - изговори медицин-
ската сестра.

- Мене, почитувана, не ми е дојдено до убава кни-
жевност! Помогнете!

- Надја, аналгин!... Сега болката ќе попушти!
- Но, докторе, тој испи!
- Кардиограм!
Нечии раце го опфатија болниот.
- Но, како е? - праша докторот. 
- Мошне длабоко... Не знам што може да се стори 

тука...
1 Батоно – израз за учтиво обраќање кон мажите. (груз.) 
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- Докторе или ублажете ја болката ... или убијте ме!
- Промедол! 
Неколку минути подоцна:
- И, како е? Дали е малку полесно?
Болниот се обиде да ги отвори очите за да погледне 

во човекот кој го постави ова наивно прашање, но не 
можеше: капаците како да му беа притиснати со теш-
ки, ледени оловни плочки. 

- Морфиум! - нареди обесхрабрениот лекар и ја 
зеде телефонската слушалка. - Антелава, јас сум. Ос-
лободете монитор и подгответе дефибрилатор. Брзо!

- О-ох, убијте ме! - лелекаше болниот. 
- Кислород! - нареди лекарот.
Болниот на образот почувствува лесен допир на 

влажна газа. Потоа неговото тело внимателно го пот-
кренаа, го ставија во чамец и ...

... Чамецот едвај малку се нишаше пловејќи по мир-
ната морска површина. Одеднаш човекот што го возе-
ше чамецот дофати огромен за’рѓан клинец, му го ста-
ви на болниот на градите и со силен удар со дланката 
го закова за клупата. 

- Што правиш, ништожнику? - застенка болниот.
- За да не паднеш во водата! - одговори човекот 

што го возеше чамецот. Потоа со исти такви за’рѓани 
клинци му ги закова рацете и нозете на болниот, а са-
миот скокна во водата. 

- Не оди, не оставај ме најмил - преколнуваше бол-
ниот. - Кој ќе ги искорне клинците?!

- Ќе ги искорнеме таму, на другиот брег! - од дале-
чината допре гласот на човекот што го возеше чаме-
цот. Болниот слушна и други придушени гласови од 
брегот, но не можеше да разбере што значат тие: упат-
ства на разделба, предупредувачки крикови, зборови 
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на утеха или лелеци на луѓето кои го оплакуваат. ...То-
гаш гласовите стивнаа, се распрснаа, исчезнаа. Остана 
само тапа болка, мачно исчекување, безгрижно море 
и самиот тој, закован за чамецот, од сите заборавен.

- Господе мој, господе, зошто ме остави! - прошепо-
ти болниот, но веднаш сфати дека тие зборови не ги 
изговори тој и дека затоа бог нема да ги чуе. 

А чамецот и понатаму се нишаше на благите брано-
ви на длабокото море...

Поминаа илјада години, и болниот одеднаш слуш-
на отчукување на срцето. И веднаш го прободе остра 
болка, предизвикана од тоа треперење. Чамецот се 
приближуваше до брегот. Куп светла го опкружија 
чамецот.

- Мил господе, како го заковале несреќникот! - не-
кој почна да го жали болниот, извлекувајќи го чаме-
цот на брегот. 

- Извлечете ги клинците, не можам повеќе да тр-
пам! - преколнуваше болниот.

- Каде е Јашвили? - праша еден од оние кои го до-
чекаа болниот. 

- Овде сум!
- Извлечи!
- Многу е длабоко...
- Тогаш дајте сите заедно! Ајде... Еден, два, фаа-а-

а-ќај!...
“Господе, зарем е можно да не можат да ги искор-

нат?” - помисли болниот, поткревајќи ја раката. 
- Не се поместувајте! - го предупреди некој и 

веднаш им се обрати на своите: - Ајде, уште еднаш, 
фаа-а-а-ќај!

Поминаа уште илјада години. Луѓето со забите ги 
извлекуваа клинците од телото на болниот. 
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- Како е? - праша најстариот.
- Се качува! - одговорија потчинетите. 
- Колку?
- Шеесет!
- Добро, со притисокот почекајте, а сега позанима-

вајте се со срцето!
- Пулс педесет!
- По сè изгледа, се спаси! - рече оној што стоеше 

крај мониторот. 
- Се стркала! - воздивна болниот. 
- Што се стркала? - праша зачудениот доктор.
- Тркалото се стркала! - повтори болниот. 
- Какво тркало? Од каде? - Гласот на лекарот зат-

репери.
- Оттука, батоно, еве, оттука! - болниот ја стави ра-

ката на срцето и се насмевна. 
Издишувајќи со олеснување, докторот му ја избри-

ша студената пот од челото на болниот. 
- Изгледа дека ве спасивме! - изговори.
- Хм, инфаркт во негови години... Да не е рано? - 

некој праша, вадејќи со растреперените раце цигара.
Болниот уште еднаш се обиде да ги отвори очите 

за да погледне во човекот кој поставува олку наивно 
прашање, но не можеше: студените оловни плочки на 
неговите капаци станаа уште потешки. 

... И тогаш настапи чудна, топла, лесна, розова оп-
иеност. Болката исчезна. И таа опиеност беше оздра-
вувачка, и болниот одново тргна на пат, но овојпат не 
по морето, туку по бесконечно стрмни скали. Го зачу-
дуваше само едно: тој слегуваше по скалите, а, се чи-
неше, дека сè повеќе и повеќе се качува...
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Во црна блуза врз панталоните, опашана со јаже, во 
кое беше вденат дрвен нож, во дворот, пеејќи некоја 
песничка влезе куциот Аветик Бабајанц. По него оде-
ше жена со жичен инструмент закачен на рамото. По 
жената трчкаше француско кученце со долги влакна. 
Низ како снег белите прамени крзно, кои на кученце-
то му паѓаа врз челото, светкаа модросини очи - коп-
ченца.

Патувачкиот театар Бабајанц се размести среде 
дворот. Куциот, задоволно смешкајќи се погледна во 
домаќинките кои ги исполнија балконите на четири-
катната зграда, па театрално се потпре со левата рака 
на рачката од ножот, а до десната на дамите им исп-
рати бакнеж низ воздухот и потоа го објави реперто-
арот на својот театар:

- Почитувана публико и аристократијо на градот 
Тбилиси! Патувачкиот театар на народниот уметник 
од Грузија Аветик Бабајанц денес ќе ви прикаже со-
времена варијанта на својата нова трагедија “Отело”. 
Улогите ги толкуваат:

Отело - Аветик Бабајанц,
Дездемона - Марија Павловна,
Јаго - кученцето Стела,
Увертирата на жичен инструмент ја свири Марија.
Цената на билетите е 20 копејки. Пари - однапред! 

Будало, почни!
Марија ја заврте рачката на жичениот инструмент. 

Во придружба на придушените звуци на музиката Ба-
бајанц запеа:

Лета мува од Багдад,
лета мува од Багдад, 
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ај-дај-да, ај-дај-да.
Те молам мое најмило:
Фрли ја таа пара колку што можеш побрзо!
Ај-дај-да, ај-дај-да...

Дожд од парички ѕвонливо одекнуваше низ дворот. 
Како јато гладни врапци, децата побрзаа да ги соберат 
паричките. 

- Еј, вие парталковци, ни случајно немојте нешто да 
украдете!

- Чичко Бабајанц, има и бакарни парички!
- Затопли ги и залепи си ги на едно место, а белите 

дај ги ваму:
- А оние што лежат на писмото, а не на главата?
- Дај, дај, во џебот сите ќе легнат на глава!
- Охо, колку се насобраа!
- Не е повеќе од платата на твојот татичко... Еј, кучко 

Марија, вади ги парите од градничето!
Собирањето данок се заврши, Бабајанц го попушти 

појасот, ги стави парите во внатрешниот џеб на панта-
лоните, па од надворешниот џеб извлече стуткан ве-
сник, го рашири, го стави на камениот плочник и запа-
ли кибритче. Кога весникот изгоре, внимателно ја собра 
пепелта на дланката, плукна и со другата дланка ја про-
три, па со рацете помина преку лицето и пред воодуше-
вените гледачи се престори во венецијански Мавар.

- Стела, излегувај! - нареди Отело.  
- Кученцето дотрча. Отело се навали, го доближи 

увото до црната блескава муцка на кученцето. Кученце-
то - Јаго три пати залаа и застана на задните шепи.

- О! - кликна Отело, обраќајќи им се на гледачите. 
Јаго вели дека мојата жена Дездемона се впушта во љу-
бовни односи со Касиј!
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Покажувајќи тага на лицето, Отело повторно се 
навали кон кученцето и тоа повторно залаа три пати - 
само сега погласно и полуто. 

Отело се запрепасти. Еден миг молчеше и ја проце-
нуваше ситуацијата, па одеднаш гласно се насмеа:

- Ха-ха-ха! Не е, и не е! Ти, куче, лажеш!
Стела отрча до Марија, со забите ја грабна од неј-

зините раце багдадската марама со цветни шари и ја 
принесе до Мавро. Отело ја погледна марамата и се 
скамени:

- Да, тоа е токму онаа марама која ѝ ја подарив ми-
натата година! - викна со трагичен глас и три пати со 
главата удри од акацијата. Од стеблото летнаа испла-
шени врапци. - Марија, излегувај! - ја повика Мавро 
Дездемона. 

 Сопругата на Отело го потпре жичениот инстру-
мент на акацијата и пријде со ниско навалена глава.

- Каде ти е марамата што ти ја подарив? - ја праша 
Отело, со испрашувачки поглед гледајќи во жена си. 

- Што си запнал? Од каде знам каде е твојата мара-
ма? Сигурно ти си ја изгубил или некаде си ја ставил, 
а сега мене ме обвинуваш! - возврати налутено Дез-
демона.

- О, ништожничке! И ти ми се нарекуваш жена? Со 
кого си ме заменила? Со оној никаквец Касиј? - разбе-
снетиот Отело за дофати Дездемона за вратот!

- Полека, будало! - Дездемона се оттргна од рацете 
на Бабајанц и легна врз шалот кој го испружи на земја. 

Отело гласно се насмевна, потоа клекна и го стави 
увото на градите на Дездемона, а кога се увери дека 
таа е мртва, во ужас со фати за глава, па го дофати 
дрвениот нож, го турна, како термометар, под пазуви-
те и се оптегна покрај мртвото тело на својата невина 
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сопруга. Кученцето Јаго забележувајќи погоден момент 
отрча до акацијата, ја поткрена шепата и се измоча врз 
на стеблото потпрениот иструмент.

Трагедијата заврши.
- Браво, Бабајанц! - се слушаше од балконите.
- Браво, Отело - трештеа верандите.
- Браво, Марија! - трештеше цела зграда. 
- Браво, Дездемона! - врескаа жените.
- Браво, Стела! Браво, Јаго! - пискаа децата. 

Во трпезаријата гореше светлина. Тројца разговараа 
полугласно, речиси со шепот, како да се плашат да не го 
разбудат четвртиот. Ѕидниот часовник отчука два пати. 

- Побрзајте, ве молам. Треба уште на неколку места 
да стигнеме... - изговори мажот.

- Оља, во тебе верувам... Одведи го детето кај мама 
во Хона2...

Жената со треперливи раце ги редеше работите во 
куферот и преколнувачки ја погледна другата жена која 
плачеше во аголот. 

- Не се грижи, Анико - залелека Оља.
- Уште утре!
- Калбатоно3, не се потребни никакви зарекувања - 

се замеша мажот. Па јас ви реков: ќе ви постават некол-
ку прашања, всушност на вашиот маж, и ќе ве пуштат 
дома. И колку побрзо се подготвите, толку побрзо ќе се 
вратите...

- Не греши душа! - молеше жената. - Сожали се над 
кутрото дете! - Рацете ѝ трепереа, куферот не можеше 
да се затвори. Мажот помогна, го затвори куферот и ѝ 
го подаде на жената. 
2 Хони - старото име на градот Цулукидзе.
3 Калбатоно - начин на учтиво обраќање кон жена.
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- Побрзајте, калбатоно, веќе е утро!
- Каква сум јас калбатоно? ... Ако ти останала трош-

ка човечност, сожали се над мене... Кажи дека не си ме 
нашол дома... Јас уште денес ќе исчезнам, ќе исчезнам, 
ќе се изгубам... - Во гласот на жената се чувствуваше 
слабост, едвај забележлива нота на надеж.

- Не, исклучи ја таа можност!
- Тогаш, почекај уште малку, да се простам со синот 

- молеше жената. 
- Па веќе три пати се поздравуваш!
Жената се упати кон спалната соба, но мажот ја 

пресретна и со грбот ѝ ја потпре вратата.
- Ајде да завршиме! Сè има свој начин!
- Само момент!
- Не!
- Зарем ти немаш ни жена ни деца?
- Немам, и нема ни да ги имам, јас сум слободен 

човек! - се насмевна мажот.
- Ти си роб, а не слободен човек! Несреќен роб. 

Лакрдијаш и никој и ништо, тоа си ти! - се разбесни 
жената. 

- Кој од нас е роб и никавец ќе се разјасни таму, а 
сега тргнувајте, додека... - побледе мажот.

- Што, додека?...
- Со предавници на татковината поинаку не се 

постапува!
- И ти зборуваш за татковина? Скитник!
- Запаметете ги овие зборови!
- Ќе ги запаметам!
Мажот ја дофати жената за лакотот и ја поведе кон 

излезот.
- Оља! - викна жената. 
- Анико! Мила моја!
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Еден миг тишина. И одеднаш се слушна гласно ци-
молење на двете жени. 

- Ох, нека е проклето сè на овој свет! Најдоа каде да 
ме испратат! - зачкрипи со забите мажот.

- Доста е! На крајот на краиштата, и јас сум човек! - 
со мака ги совлада солзите. - Доста! Тргнуваме!...

Гласното затворање на вратата го разбуди детето. 
Брзо се поткрена во постелата и погледна кон мајчини-
от кревет. Креветот беше празен. 

- Мамо! - викна детето. Одговор немаше. 
- Мамо! - тивко повтори момченцето. Потоа пријде 

до мајчината постела и ја поткрена прекривката. По-
стелата сè уште беше топла. 

Стравот се поткрена од стапалата, преку колената и 
продре во делот на стомакот, па ги стегна градите и на 
крајот се задржа во зениците. Босо, во до пети долгата 
ноќна кошула, детето дотрча до вратата и ја турна. 

Во трпезаријата на нискиот кревет, со главата зари-
ена во рацете седеше тета Оља. Рамениците ѝ се тресеа. 
Детето застана пред неа и тивко праша:

- Тета Оља! Каде е мама?
Жената не одговори.
- Тета Оља, каде е мојата мајка? - повтори детето, до-

пирајќи ги рамената на жената со слабата студена рака. 
- Твојата мајка, Бачана... - жената почна да пелтечи. 
- Каде отиде мајка ми?!
Жената го гушна детето, му ја стави главата на сво-

ите гради и му ја затвори устата со раката за да не го 
слуша тоа страшно прашање. Детето замолчи, но по 
тоа како се мрдаа неговите усни жената знаеше дека го 
повторува истото прашање.


