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Би сакал некого да успијам,
Покај некого да бдеам јас.
Тебе би те галел, би те лулкал
Би те следел од сон во сон.
Би сакал во куќата да сум единствениот што знае:
Ноќта беше ладна и зла.
И би сакал да се предадам на слушањето,
Слушањето на тебе, на светот, на тлото.
Саатите довикуваат со своите ѕвона,
И можеш да го видиш дното на времето.
Долу по улицата некој странец во од,
И лаеж од непознато куче.
Потоа, тишина. И очите тогаш
широко би ги прострел на вровот од твојот сон,
Нежно да те држат, и да те пуштат кога
Во мракот нешто ќе се мрдне.

РАЈНЕР МАРИЈА РИЛКЕ



Не сакам да го нокаутирам противникот.
Сакам еднаш да го удрам, да се повлечам

еден чекор и да видам колку го боли.
Неговото срце го сакам. 

ЏО ФРЕЈЗЕР
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Сандер молчи. И Карин молчи. Тоа само по себе 
зборува дека нешто не е во ред. Карин обично не пре-
станува да зборува. Меѓутоа, кога двајца луѓе лежат во 
кревет среде ноќ и чекаат повик на телефонот, којшто не 
заѕвонува, обично станува тивко. Тие го слушаат следно-
во: будилникот на ноќната масичка, кој не отчукува, туку 
брмчи. Чкрипењето на ѕидовите. Шушкањето на ветрот 
и на снегот од другата страна на прозорецот. Соседот до 
нив, кој не може да заспие, како го гаси радиото и повтор-
но се подготвува да легне во кревет.

Карин му вети на Сандер дека може да остане буден 
сè додека Јулија не се јави и не посака добра ноќ.

Сандер има седум и пол години.
Јулија требаше да се јави пред неколку часови.

Сега Карин и Сандер лежат во креветот доближени 
еден со друг. Под прекривката им ѕиркаат само лицата и 
малку бушава коса. Понекогаш Карин раскажува бајки. 
Тоа го прави и сега. 

Да ти раскажам нешто Сандер, вели таа.
Што?
Се сеќаваш ли на онаа слика на твојот прадедо, и на 

сите други слики пред оној споменик во Квинс, пред вре-
менската капсула Капалој? Се сеќаваш ли дека зборував-
ме за сите работи што се наоѓаат во таа временска капсу-
ла? Работите што ги закопале под земја, кои никој не смее 
да ги откопа пред да поминат пет илјади години?
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Да, вели Сандер.
Е, тука се крие една бајка.
Во земјата?
Да.
А, зошто?
Оние што ја закопале капсулата најверојатно сака-

ле луѓето што повторно ќе ја откопаат во 6939 година да 
имаат што да им читаат на своите деца.

Можеш ли да ми ја прочиташ?
Карин нежно ја поместува косата од неговите очи.
Не треба да ја читам, ја знам напамет.
Навистина?
Тогаш слушај ме, вели таа тивко, слушај: некогаш 

одамна Северниот Ветер и Сонцето се карале за тоа кој 
од нив двајца е посилен, и еден ден покрај нив поминал 
човек во дебел капут. Кога го здогледале човекот, се сло-
жиле оној што прв ќе го натера човекот да го соблече ка-
путот од себе, ќе биде најсилен на сите времиња.

И што се случило тогаш, прашува Сандер. Тој се 
проѕева склопчувајќи се под јорганот. И што се случи то-
гаш? Гласот му е скоро нечуен.

Дали сега ќе заспие?
Карин се наведнува над него, го потпира увото на не-

говото лице.
Не. Сè уште не.
Сендер повторно се исправува. Ги става рацете околу 

нејзиниот врат. Главата му е на нејзините гради. Посакува 
таа да каже нешто. За тоа зошто телефонот не заѕвонува. 
За тишината во собата. За ноќта.

Колку е сега часот, шепнува тој.
Доцна е Сандере, вели таа, но не сака да каже колку 

е доцна. Всушност, многу е доцна. Мислам дека никогаш 
претходно не си бил толку долго буден.



I

Венчавање, август 1990 година
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Тоа беше пред скоро девет години. Беше тоа истата онаа 
година јас кога наполнив дваесет години, Ани отиде во 
Америка, а Јулија се омажи со Александар.

Слободно можам од тука да почнам.
Почнувам со денот на твоето венчавање, Јулија - едно 

сончево попладне на 27 Август 1990 година. Никој потоа 
не можеше да каже дека тоа не е убаво венчавање - а не, 
беше убава, Јулија, баш беше убава. Рака на срце, никој 
не можеше да каже дека не беше убава како млада. Јас не 
бев убава, тоа го знаев. Јас никогаш не сум била убава. 
Мала, слабичка и темнокоса, со по малку бабурест нос. 
Но тоа не беше толку важно. Убаво пеев.

Немаше никој дома тоа утро кога се разбудив. Јулија 
и Ани беа надвор и ги вршеа последните подготовки 
пред Јулија да го облече венчалниот фустан и пред тато 
да дојде по неа, како што беше обичај. Се сеќавам дека се 
разбудив и боса одев низ ходникот, преку грубиот дрвен 
под до дневната соба и до Аниниот креденец со пијалоци. 
Го отворив креденецот и во шолјата со топло какао си 
сипав малку од нејзинот виски.

Пред неколку години се преселив од станот на ули-
цата “Јакоб Ол”, но Ани мислеше дека сите три треба 
да бидеме заедно таа “последна ноќ” како што таа рече. 
Сакам да бидам со вас последната ноќ пред свадбата на 
Јулија, шмркаше таа, да биде како кога бевте мали, колку 
брзо поминува времето...
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Подоцна ќе ви раскажам нешто повеќе за Ани. Ани е 
мојата мајка. Таа не е баш при себе.

Ова со виски во какаото го правев бидејќи сум но-
сталгична личност, ми требаа години за да станам одго-
ворна, храбра, способна за живот и колку-толку искрена, 
но тој ден бев најносталгична - и ова со виски во какаото 
е нешто што го правев кога бев мала. Не е дека бев тажен 
случај на дете-алкохоличар. Ова не е таков тип приказна. 
Не, ти беше толку многу потажна од мене, Јулија.

Ако пробам да го опишам своето семејство, а баш и 
тоа имам намера, човек би можел да каже дека Ани пие-
ше за да заборави. Тато пиеше за да издржи. Баба пиеше 
за да може навечер подобро да спие. Тетка Селма пие-
ше за да стане уште позлобна отколку што беше. Рикард, 
мојот дедо, тврдел дека не пие, иако се зборувало дека 
во Америка се збогатил продавајќи ракија - но тоа било 
многу одамна.

Јулија беше единствената во семејството што има - 
како ли го викаа тоа луѓето - природен и воздржан однос 
кон алкохолот. За жал! Тоа никако не ѝ беше од корист. 
Таа не успеваше ни да заборави, ни да биде среќна, ни да 
спие, ни да биде зла. А ниту се збогати.

Беше денот на твојата венчавка, Јулија. Се сеќавам 
дека те видов горе, покрај олтарот - малечки бели цвето-
ви во твојата коса, долг свилен кремаст фустан украсен 
со бисери, премногу личеше на фустан на некоја принце-
за, изгледаше изгубено во тој фустан, убаво и изгубено, и 
тој бесконечно долг скут на фустанот што го влечеше со 
себе, тој скут што се одмотуваше по должината на ход-
никот од црквата, по скалите, низ улицата, по фјордот, по 
небото како потег со четкичка. Да, те видов горе пред ол-
тарот и помислив дека ова мора да е најбесмислениот до-
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каз за една љубов, која двајца можат да си ја дадат еден на 
друг - да ја ветат својата љубов засекогаш, божем човекот 
тоа го може - што ли сè тоа зборува свештеникот? Слу-
шаш ли што зборува, Јулија? Тој вика дека ако дојде вре-
ме кога нема да бидете доволно силни да се сакате, кога 
нема да бидете во состојба да се сакате, треба да знаете 
дека љубовта, самата љубов е посилна од способноста на 
секој човек да љуби, бидејќи љубовта доаѓа од Бога, а 
Божјата љубов е безгранична, вели тој, и ти кажуваш да, 
и Александар кажува да, но Александар не гледа во тебе, 
Јулија, тој не гледа во тебе, гледа пред себе, како прав 
совршен маж.

Го испив вискито на Ани, додадов вода во шишето 
за да не забележи дека нешто сум земала - баш како по-
рано. Ги вратив чашата и шишето на место, го затворив 
креденецот.

Потоа го облеков оној убав црвен фустан, ги облеков 
црвените чевли и ги намачкав усните со црвен кармин. Се 
свртев и се погледнав во огледалото.

Тука ли си, Карин? Дали си тука?
Секако. И денес. Не е лошо.
Се свртев и се погледнав себеси, да, добра си, му 

реков на девојчето во огледалото, а девојчето климна со 
главата и рече:

Немој да се вратиш ноќеска и да речеш дека сепак 
не си успеала.

И не бев баш пијана кога дојдов во црквата тоа по-
пладне, во доцно лето, за да бидам сведок на венчавањето 
на совршениот Александар Ланг Бак и мојата сестра 
Јулија.

Бев среќна и полетна и чувствував само блага топли-
на во оној црвен фустан, кој ме боцкаше, а по малку ми 
беше и мака.
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Ани стои на скалите пред Уранијенборг црквата и 
убава е како ден во зелениот долг фустан. Додека стоеше 
тука, Ани потсетуваше на Карипското море, големо, лад-
но и привлечно. Мислам дека ниту Јулија ниту пак јас, 
кога би ни се дала шанса, не би ја менувале нашата мајка 
за некоја друга. Јас во никој случај не би ја менувала. Не 
би ја менувала Ани, нашата гламурозна дама, најдобрата 
фризерка во Осло. Нашата Ани, која всушност не сака-
ше да биде Ани, туку некој сосема друг. Ани сакаше да 
се капе во фонтаната Ди Треви во Рим, да ги бакнува во 
усни синооките филмски ѕвезди, да ги милува по глава-
та маѓепсаните и благодарни деца, да ги провлекува низ 
својата долга густа црвенкасто-руса коса додека светот 
гледа со подзината уста. Сакаше да избега надвор - Осло 
не беше доволно добар - требаше да се врати назад во 
Америка, онаа Ани израсната во Трондхајм, но родена во 
Бруклин, ќерка на Рикардо Блом. Малата осумгодишна 
Ани, којашто можеше да стои на седиштето од својот ве-
лосипед спуштајќи се по авенијата Лексингтон во Њујорк, 
со едната нога во воздух и едната рака на воланот. Ура за 
Ани, викаат сите. Погледнете ме, гледајте ме, гледајте 
ме, викаше малата Ани, погледнете ме, гледајте ме, 
гледајте ме. И Ани се врти да види дали сите гледаат во 
неа, и паѓа на земја, паѓа на земја и велосипедот се превр-
тува, и Ани се врти кон мене на црквените скали и вика: 
Карин стој овде со мене и поздравувај се со сватовите.


