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Дојдовме на крилjата на карневалскиот ветар. Ветар 
претопол за февруари, заситен со врелите, мрсни мириси 
на палачинки, пржени колбаси и кревки слатки галети што 
се подготвуваат на самото место, на решото покрај патот, 
додека конфетите паѓаат како замрзнат дожд низ јаките, се 
вовлекуваат под манжетните и се тркалаат по тротоарниот 
камен како противотров на зимата. Кај народот кој се турка 
на тротоарите на тесната главна улица владее трескавич-
на возбуда; луѓето ги криват вратовите, за да може барем 
за миг да ја здогледаат покриената со креп char по која се 
вејат украсните ленти и хартиени рози. Држејќи го жолтиот 
балон во едната рака, а трубата во другата, Анук гледа со 
широко отворени очи, помеѓу нечија кошница за пазарење 
и тажното кафеаво куче. Ние двете веќе сме гледале кар-
невали: процесијата од двеста и педесет накитени chars 
минатата година на Mardi Gras во Париз, па од сто и осум-
десет коли во Њујорк, парадата од дваесетина музички со-
стави во Виена, кловнови на дрвени нозе Grosses Tetes, со 
омлитавени глави од папир-маше, мажоретки со блескави 
палци што се вртат во воздухот. Но, за едно шестгодишно 
девојче, светот сè уште има некој посебен сјај. Дрвените 
коли украсени набрзина со позлатено и креп и насликани 
со слики од приказните. Змеевата глава на штитот, Рапун-
цел со волнена перика, сирената со опашка од целофан, 
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куќичка од медењаци украсена со фондани и позлатен кар-
тон, вештерката на прагот која им мавта со своите екстра-
вагантни зелени нокти на една група занемени деца... На 
шест години може да се видат тенки преоди кои по една 
година се недостапни за окото. Таа сè уште е способна да 
ги занемари папир-машите, фонданот и пластиката и да 
ја види само вештерката, вистинската магија. Го крева по-
гледот кон мене, а очите ѝ блескаат, зеленкасто-сини како 
земјата гледана од голема оддалеченост.

- Дали ќе останеме? Ќе останеме ли овде? - Морам да 
ја опоменам да зборува француски. - Но, ќе останеме ли? 
Ќе останеме? - Ми се обеси за ракавот. Косата на ветарот ѝ 
изгледа како клопче од шеќерна волна.

Размислувам. Тука, или каде било. Ланскенет на Тана, 
со најмногу двеста жители, го поминуваш додека само ед-
наш свирнеш со сирената на автопатот Тулуз-Бордо. Додека 
трепнеш го нема веќе. Главната улица, два реда од полуд-
рвени сиво - костенливи куќи коишто се потпираат таинстве-
но една на друга, неколку странични улици што одат пара-
лелно како запци на свиткана вилушка. Црквата, нападно 
варосана во бело, на плоштадот окружен со дуќани. Фар-
ми, расфрлани по секогаш будната земја. Овоштарниците, 
лозјата, појаси од ораници оградени и уредени по строгите 
правила на земјоделието: овде јаболка, таму киви, лубени-
ци, цикории под црните пластични фолии, виновите лози 
што делуваат мртво и пропаднато на запчестото февруар-
ско сонце и го чекаат своето триумфално воскреснување 
во март... Зад сето тоа, Тана, малата притока на Гарона, се 
поигрува на своето патешествие низ мочуришните пасиш-
та. А луѓето? Личат на сите останати што досега сме ги срет-
нале: малку бледи, ненавикнати на сонцето, малку тмурни. 
Марамите и беретките се од иста боја како и косата која 
ја покриваат: кафеава, црна или сива. Лицата се набрани 
како лански јаболка, а очите, пропаднати во избраздената 
кожа, потсетуваат на џамлии прободени во скиснато тесто. 
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Малкуте деца со зелени, жолти и црвени знаменца како да 
припаѓаат на некоја друга раса. И додека char тромо се од-
далечува низ улицата по стариот трактор што го влече, една 
крупна жена со четвртасто, несреќно лице, цврсто го стега 
карираниот капут околу рамениците и извикува нешто по-
луразбирливо на овдешното наречје; дебелиот Дедо Мраз, 
изгубен меѓу сирените и џуџињата, им фрла од колата слат-
ки на насобраните луѓе, едвај совладувајќи ја агресивноста. 
Еден постар човек со ситни црти на лицето кој на главата 
носи шапка, а не беретка која е вообичаена за ова поднебје, 
извинувајќи ми се учтиво со погледот, го подига од земја ку-
чето кое стоеше меѓу моите нозе. Ги гледам неговите тенки, 
убаво оформени прсти како се лизгаат по неговите влакна; 
кучето квичи; изразот на лицето на господарот се претво-
рува во едно клопче од љубов, грижа и кривица. Никој не 
нè гледа. Како да сме невидливи. Нашата облека кажува 
дека сме странци, дека сме само на поминување. Колку 
се учтиви! Никој не зјапа во нас. Во жената со долгата коса 
вовлечена во јаката на помаранџестиот капут, со свилена-
та марама која се вее околу вратот и во детето со жолтите 
гумени чизми и небесно- сина мушама за дожд. Боите ги 
издаваат. Облеката им е егзотична, лицата - премногу бле-
ди или премногу изгорени? - и косата се како печат на кој 
пишува дека се поинакви, дека се туѓинки, дека не се от-
тука. Жителите на Ланскенет вешто го набљудуваат човекот 
не гледајќи го в очи. Нивниот испитувачки поглед, ладен, 
иако не и непријателски, го чувствувам на тилот како нечиј 
здив. За нив, ние сме атракција, дел од карневалот, здив на 
туѓината. Додека се вртам да купам од уличниот продавач 
galette, ги чуствувам нивните очи на нас. Хартијата е врела 
и мрсна, а темниот круг од тесто крцкав по краевите, но де-
бел и сочен во средината. Продавачот е дебел, ќелав човек 
со дебели очила и со лице кое свети од пресата. Ѝ  намигну-
ва. Со другото око го впива секој детаљ, имајќи на ум дека 
потоа ќе го прашуваат.
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- На одмор ли сте, Madame? - Според правилата на сел-
ската етикеција тој има право да поставува прашања; под 
превезот на трговската рамнодушност забележувам вистин-
ска глад. Тука знаењето е пари; поради близината на Ажен 
и Монтобан, туристите се вистинска реткост во селото.

- На кратко.
- Тогаш сте од Париз? - Во прашање мора да е нашата 

облека. Во оваа живописна земја луѓето се облекуваат така 
што не паѓаат во очи. Овде бојата е луксуз; бргу избледу-
ва. Разнобојните цветови крај патот се плевел, нападен и 
неупотреблив.

- Не, не сум од Париз.
Char речиси е на крајот на улицата. Малиот состав во по-

ворката - две фрули, две труби, еден тромбон и еден тапан 
- свири некој оскуден, непрепознатлив марш. Околу десе-
тина мали деца трчкаат зад поворката и собираат фрлени 
слатки. Некои од нив се костимирани; забележувам како 
Црвенкапа и некое влакнесто створение кое би можело 
да биде волк, се препираат пријателски околу тоа кому му 
припаѓа грстот знаменца.

На челото се наоѓа една личност во црно. Од почетокот 
мислев дека и таа е дел од парадата - можеби Чумата - но 
колку повеќе се приближува, ја препознавам старинска-
та мантија на селскиот поп. Има околу триесетина години 
иако од далеку, поради крутото држење, изгледа постар. 
Се свртува кон мене и јас, по високите јаготки и сините 
северњачки очи, по долгите прсти на пијанист, ставени 
преку сребрениот крст на градите, заклучувам дека и тој е 
дојденец. Можеби фактот дека не е од тука му дава право 
да зјапа во мене, но во неговите светли, студени очи не гле-
дам добредојде. Го гледам само продорниот мачкин поглед 
на човек кој не е сигурен дека владее со ситуацијата. Му се 
насмевнувам. Запрепастен, тој го врти погледот и со рака-
та повикува две деца. Покажува на ѓубрето што сега го по-
рабува патот; овие двајцата почнуваат неволно да чистат: 
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ги собираат со рацете знаменцата и хартиите од слатките 
и ги фрлаат во блиската канта. Вртејќи ја главата го фаќам 
повторно погледот на свештеникот, кој, да беше упатен од 
некој друг, би можел да биде поглед на одобрување.

Во Ланскенет на Тана нема полициска станица, што зна-
чи дека нема ниту криминал.

Се обидувам да бидам како Анук, да проникнам во она 
што е под маската и да ја видам суштината, но за сега сè е 
како во магла.

- Ќе останеме ли? Ќе останеме ли, Maman? - навалу-
ва таа, влечејќи ме за раката. - Ми се допаѓа овде. Ајде да 
останеме!

Ја земам во прегратка и ја бакнувам во тилот. Мириса на 
дим и на палачинки и на топла постела во зимско утро.

Зошто да не? Тука, или било каде на друго место.
- Да, се разбира - велам, додека мојот здив ѝ ја разбуша-

вува косата. - Сигурно дека ќе останеме.
Што навистина не е лага. Овојпат може да биде така.

Карневалот заврши. Еднаш годишно ова село свети со 
краткотрајна, блескава светлина, а еве, веќе сега, топлина-
та се гаси, луѓето се разотидуваат. Продавачите ги пакуваат 
своите решоа и тезги, децата ги фрлаат костимите и украс-
ните панделки. Владее атмосфера на блага непријатност, 
посраменост поради ова изобилие на бои и врева. А таа 
испарува како летен дожд, протечува во испуканата земја, 
низ жедниот камен и исчезнува скоро без трага. По два часа 
Ланскенет на Тана е повторно невидлив, како маѓепсаното 
село кое се појавува само еднаш годишно. Да не беше кар-
невалот, никогаш не би го забележале.

Засега имаме плин, но не и струја. Во оваа прва ве-
чер, спремив за Анук палачинки со помош на светлината 
од свеќите, а ги јадевме покрај каминот, користејќи стари 
списанија наместо чинии, зошто нашите работи нема да 
стигнат до утре. Овој дуќан некогаш бил пекара, па пекар-
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скиот сноп од жито сè уште стои над тесната влезна вра-
та, подот е целиот покриен со прашина од брашно, а при 
влегувањето едвај се пробивме преку купот рекламна по-
шта. Закупот за нас, навикнати на велеградските цени, ни 
изгледа смешно евтино; но и покрај тоа, кога ги броев па-
рите, го фатив остриот, сомнителен поглед на жената од 
агенцијата. На договорот за закупот моето име е Вијан Роше, 
а потписот е хиероглиф кој може да значи сешто. Го истра-
жуваме своето ново царство под светлината на свеќите; ста-
ри печки, сè уште во зачудувачки добра состојба под насла-
гите на мрснотија и чад, ѕидовите обложени со боровина, 
исцрнети земјени плочки. Во задната соба, Анук пронајде 
една стара завиткана тенда, и ја извлековме; под избледе-
ното платно се разбегаа пајаци. Нашиот стан е над дуќанот: 
соба и бања, неверојатно мал балкон, жардиниера од те-
ракота со овенат здравец... Анук направи гримаса кога ја 
виде.

- Толку е темно, Maman. Звучеше преплашено и неси-
гурно гледајќи во толкав пустош. - И толку тажно мириса.

Има право. Мириса на дневна светлина затворена со 
години, скиселена и расипана, на измет од глувци и на ду-
ховите на незапаметени и непрежалени работи. Одекнува 
како во пештера, а топлината која ја шириме со нашето при-
суство уште повеќе ја нагласува секоја сенка. Со малку боја, 
сонце и сапун ќе се ослободиме од нечистотијата, но тага-
та... Тагата и безнадежниот екот на куќата во која со години 
не се смеел никој се сосем друга работа. Во пламенот на 
свеќата, додека ми ја стегаше раката, Анукиното лице из-
гледаше бледо, а очите крупни. - Мора ли да спиеме овде? 
- На Пантуфл не му се допаѓа овде. Тој се плаши.

Се насмевнав и ја бакнав во златното, сериозно обрав-
че. - Пантуфл ќе ни помогне.

Запаливме по една свеќа за секоја соба: златна, црве-
на, бела и портокалова. Повеќе сакам сама да си правам 
темјан, но за неволја ќе послужат и купените стапчиња со 
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мирис на лаванда, кедар и лимон. И двете држевме во ра-
цете свеќи. Анук дуваше во своето трубиче, а јас удирав со 
една метална лажица по едно старо тенџере и тапкавме 
десет минути од соба до соба, викавме и пеевме на цел 
глас: Надвор! Надвор! Надвор! - сè додека не се затресоа 
ѕидовите, а духовите се разбегаа исплашено оставајќи зад 
себе слаб мирис на изгорено и куп од отпаднат малтер. Про-
дорниот поглед низ испуканата, поцрнета боја и низ тагата 
на напуштените работи откриваше, малку по малку бледи 
силуети као отсјај на прскалицата догорена во раката: овде 
еден блескаво златен ѕид, таму една фотелја, малку лита, но 
сè уште триумфално портокалова, една стара настрешница, 
одеднаш светла, зошто полускриените бои се провираат 
под слој од нечистотија. Надвор! Надвор! Надвор! Додека 
Анук и Пантуфл пеат и тапкаат со нозете, бледите прилики 
како да стануваат појасни - еден црвен шенкерски стол до 
тезгата од винил, ниското ѕвонче на влезната врата. Јас, се-
како, знам дека сето ова е само игра. Само една бајалица со 
која го тешам уплашеното дете. Треба многу нешто да се на-
прави, многу напорна работа, за да се претворат овие сен-
ки во јаве. Но сепак, во овој момент доволно ми е што знам 
дека куќата ни посакува добродојде, како и ние на неа. Сол 
и леб до прагот за да ги смилувам боговите на огништето. 
Сандаловина на перницата за да сонуваме убаво.

Нешто подоцна, Анук ми кажа дека Пантуфл веќе не се 
плаши. Значи и тоа го средивме. Спиевме заедно на браш-
нивиот душек во спалната, облечени, и со запалени свеќи. 
Кога се разбудивме, веќе беше утро.
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Поточно, нè разбудија ѕвоната. Не ни сфатив колку бев-
ме близу до црквата додека не ги слушнав: тој едноличен, 
длабок звук на одѕвонување кој се стопува во хармонич-
на, тажна мелодија - доммм фла-ди-дади доммм. Поглед-
нав на часовникот. Шест часот. Сивкасто - златната светли-
на навлегуваше низ скршените капаци и се разлеваше по 
креветот. Станав и погледнав на плоштадот поплочен со 
калдрма која светеше од дождот. Четвртастата, бела кула 
јасно се исцртуваше осветлена од првите сончеви зраци, а 
под неа се простираше долината од темни излози: пекар-
ницата, цвеќарницата, продавницата за погребна опрема, 
надгробни плочи, камени ангели, ружи што не венат... Бе-
лата црквена кула е светилник над челното место со нена-
метливо навлечени капаци, римските броеви на црковниот 
часовник со црвеникав отсјај покажуваат шест и дваесет за 
да го излажат ѓаволот, а од вртоглава висина Богородицата 
гледа на плоштадот речиси со гадење. На врвот на ниската 
камбанарија се врти ветроказ во облик на човек во наметка 
со коса во рацете: запад - северозапад. Од балконот полн 
со овенат здравец набљудував како првите верници при-
стигаат на миса. Ја препознав жената од карневалот во ка-
рираниот капут и ѝ мавнав, но не одговорајќи ми, таа само 
заштитнички го замотка капутот околу себе и продолжи по-
натаму. Зад нејзиниот грб, човекот во шапката во друштво-

12 февруари 
Чиста среда

2.
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то на тажното кафеаво куче воздржано ми се насмевна.
Му довикнав весело, но селскиот бонтон очевидно не 

дозволуваше вакво незадолжително однесување, зашто не 
ми возврати, па со брз чекор влезе во црквата и го внесе 
кучето со себе.

После тоа никој не ни погледна на мојот прозорец, иако 
имаше повеќе од шеесет глави заштитени со марами, бе-
ретки и шапки навлечени на челото од невидливиот ветер. 
Но ја почуствував нивната пресметана, љубопитна рамно-
душност. Нивните подгрбавени плеќи и наведнати глави 
зборуваа дека имаат важни грижи. Стапалата им се влечеа 
нерасположено по калдрмата, како децата кога одат на учи-
лиште. Знаев дека овој се заколнал денес дека нема да пуши 
повеќе, оној таму дека нема повеќе да оди на cafè, онаа 
дека ќе се воздржува од својата омилена храна. Но, секако, 
тоа воопшто не ме засега. Но сепак, во тој момент осетив 
дека нема место на светот на кое му треба повеќе магија... 
Стара навика. Кога некој ќе почне да ги исполнува желбите 
на луѓето, не може веќе никогаш да го изгуби тој нагон. А 
освен тоа, уште дуваше ветерот, карневалскиот ветер кој го 
носи придушениот мирис на мрснотијата, шеќерната волна 
и на барутот измешан со острите, топли мириси на смените 
на годишните времиња од кои чешаат дланките, а срцето 
побрзо чука. Остануваме, значи, некое време. Некое време. 
Додека не се промени ветарот.

Во продавницата за мешовита стока купивме боја и со 
неа четки, ваљаци, детергент и кофа. Почнавме од катот, па 
се спуштавме надолу и попат ги симнувавме завесите, го 
фрлавме искршениот мебел над сè поголемиот куп во ма-
лиот двор позади, ги сапунисувавме подовите и правевме 
водопади низ тесните исчадени скали и наскоро и двете 
бевме наводенети до гола кожа. Анукината четка за триење 
стана подморница, а мојата танкер кој со траскот испалува-
ше торпеда кои летаа по скалите до претсобјето. Среде сето 
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тоа заѕвони ѕвоното на вратата и јас, држејќи го сапунот во 
едната, а четката во другата рака, ја подигнав главата и ја 
видов високата фигура на свештеникот.

Се прашував колку ќе му треба за да дојде.
Извесно време нè набљудуваше додека на усните му 

лебдеше насмевката. Насмевка внимателна, посесивна, до-
бронамерна. Насмевка на господарот на замокот кој им по-
сакува добродојденост на неповиканите гости. Почуствував 
дека е сосем свесен за моите мокри и валкани пантолони 
на трегери, на косата врзана со црвена марама и босите 
нозе во натопените сандали.

- Добро утро. - Потокот од пенливата вода доаѓаше на 
неговиот црн светнат чевел. Забележав дека фрла еден брз 
поглед кон него, па го враќа кон мене.

- Франсис Рено - рече, дискретно зачекорувајќи на стра-
на. - Curè на оваа парохија. - Не можејќи да се воздржам, се 
насмеав.

- Така ли? - реков злобно. - Мислев дека сте лик од кар-
невалот. - Учтиво смеење: ха, ха, ха.

Му ја пружив жолтата пластична ракавица. - Вијан Роше. 
А бомбардерот зад мене е мојата ќерка Анук.

Се слушаше како прска сапуницата додека Анук и Пан-
туфл се тепаа на скалите. Насетив дека попот очекува повеќе 
детали за Monsieur Роше. Колку е полесно кога имате сè на 
парче хартија, кога е сè официјално, па можете да ја избег-
нете оваа незгодна conversation. 

- Веројатно од утрово имате многу работа.
Наеднаш ми беше жал за него. Толку се трудеше, толку се 

напрегаше да воспостави контакт. Повторно неприродната 
насмевка. - Да. Мораме што побргу да ја средиме куќата. А 
тоа нема да оди бргу! Но, ние и така не би дошле сабајлево 
во црква, Monsieur le Curè. Знаете, ние не сме верници. - 
Му го кажав тоа со најдобра намера, да знае со кого има 
работа, за да го смирам. Но, тој изгледаше зачуден, речиси 
навреден.


