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„Овој свет очигледно е склeпaн набрзина.“ 
Ван Гог 
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На мајка ми, девојчето на сликата. 
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Младоженецот се сепна и замолча на половина 

реченица. Неговите родители престанаа да џвакаат. 
Келнерите разменија погледи. Бурдуш отсвире 
погрешен тон. Сите, освен оние кои беа свртени со грб 
во лавиринтот од свадбени маси, видоа како невестата ја 
крева венчаницата и скока кај мене во скут. 

Дури од третпат со усните го погоди моето уво и 
шепна, заплеткувајќи со јазикот: 

Зошто ние двајцата не се изебавме глупчо? 
Глупчото седи, глупаво се смешка, и покрај нејзините 

голи нозе гледа во керамичкиот мозаик на подот.  
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1. 
Земјата на Чудата не се наоѓа на дното од секоја дупка. 
Животот продолжува, како сапуница. Станувам во 
седум, се будам во осум. Хрфшшииххххфшш... Да ме 
ебе Тито ако ти не си комуњар. Подвижна колекција од 
пластичен месинг. Давам отказ! Сив Скалп и Утринска 
Насмевка. Викенд на Бентбаша. 

 
 

 
 
Прво го слушаме тапкањето на босите стапала по 

исушениот паркет, потоа ги чувствуваме нејзините мали 
колена во слабините, на крајот блеснува ноќната ламба и 
девојчето со сликовница со остри корици се вовлекува 
во постелата меѓу нас.  

- Кој ќе ми чита? 
- Што? 
- Заспаната убавица. 
- Тоа го знаеш напамет. 
- Читај ми. 
- „Некогаш одамна, во далечна земја живееја крал и 

кралица.“  
Го знам редоследот. На петтата страна ќе ме праша 

што е клада... 
- Што е клада? 
- Голем оган. 
На шестата ќе бара да ѝ ја покажам Сунчица... 
- Која е Сунчица? 
- Оваа во средината. 
- Не е таа, туку оваа дебелата. 
- Па што прашуваш кога знаеш? 
- Читај понатаму. 
- „И така поминаа полни петнаесет години. Во очи 

шеснаесеттиот роденден, кога требаше Трнорушка да ја 
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напушти колибата и да се врати во дворецот, во колибата 
владееше голема раздвиженост.“ 

Го губам трпението. Лошата вештерка Грдана убаво 
рече „на денот на твојот шеснаесетти роденден ќе се 
боцнеш на вретено...“ Зошто овие три глупачки го 
одведоа кутрото девојче во шумата, ја држеа одвоена од 
мајката и таткото шеснаесет безопасни години, а на тој 
најопасен ден ја вратија во дворецот, и уште се глупираа 
со новиот фустан и со тортата? Освен што бил расист, 
Дизни трајно унесреќил генерации разгалени деца. Вака 
раскажана, оваа бајка е ѓубре. Нејзината задача е мозокот 
на моето девојче да го сведе на димензии на главата на 
Барбика. Не можам да учествувам во тоа. 

- Читај понатаму. 
- „За тоа време, несреќната Трнорушка седела во 

својата соба и горчливо какала.“ 
- Читај убаво! 
- „И горчливо плачела. Одеднаш, до неа допре некоја 

тивка мелодија што ја расположи. Мелодијата 
повикуваше и мамеше. Трнорушка во тој момент му 
пријде на кретенот.“ 

- Читај убаво! 
- Вретеното. 
Не сакам мојата ќерка да биде несреќна затоа што 

нема руси локни, големи гради, долги нозе, мали 
стaпала, огорчена на мене што јас не сум Мател, а таа 
принцеза. Животот не е Дизниленд. Не може од сѐ да се 
направи цртан мјузикл. На дното на секоја дупка нема 
Земја на Чудата, секое девојче не е Алиса, и секој ден не 
е бајка. 

Девојчето спие. 
Ева е таму, на другиот крај од креветот. Ако ја 

испружам раката, можам да ја допрам. Веќе се навикнав 
на нејзиниот мирис, на нејзиното дишење, на вкусот на 
нејзините усни. Можам да ја почувствувам, во мислите, 
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како навистина да ја бакнувам или допирам, секој дел од 
нејзиното тело. И добро е што девојчето е меѓу нас - не 
морам да ја испружам раката. Во нашите прегратки 
повеќе нема радост. Тоа престана да биде разговор со 
допири и бакнежи, се претвори, не знам како и кога, во 
молчење и мачнина. Како прошетка во есен низ купишта 
лисје скочанети од мразот. Мижуркаме во темницата, а 
кога се гушкаме, како да правиме услуга еден на друг, 
прегрнуваме празни корупки во кои дури ниту лажните 
бранови не се слушаат. Секоја ноќ тишината е сѐ подла-
бока и темницата сѐ погуста. Брмчењето на авионите кои 
заминуваат да ја бомбардираат Југославија понекогаш ќе 
ја прекинат таа тишина и ќе нѐ потсетат на татнењето на 
топовите и на шиштењето на гранатите. Ја преживеавме 
опсадата на Сараево, бебето стана девојче, водата пак 
капе од славините, ѕидовите се бели, прозорците 
застаклени, добиваме пошта, одиме на работа, војната се 
претвора во драг спомен, животот продолжува. Како 
сапуница. 

Станувам. 
 
 
Станувам во седум, се будам во осум. Ја одвртувам 

славината, ме прска тушот. Пак си заборавила да го 
затвориш! И тебе синоќа ти останаа влакна на сапу-
нот. Ти го исцеди каладонтот од средина. Ти си го 
оставил мијалникот затнат. Ти си го уклучила бојлерот 
на скапа струја. Ти влегуваше со чевли. Не си го ставила 
капакот на тенџерето. Не си го избришал капакот на 
шолјата. И никогаш не ја миеш четката. И пак си 
оставил нечисти чорапи среде соба. 

Има разговори кои е подобро да не ги почнуваш. 
Седиме, со моето кафе и со нејзината книга со пораки 
меѓу нас и молчиме. Двајца странци кои патуваат со ист 
воз во различна насока. Две механички играчки со 
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скршени федери. Двајца Џепетовци во стомакот на 
китот. Таа го чита својот календар со пораки на 
мудроста. Јас слушам радио. 

 
Твојата песна секогаш нека мее красииии, здравоо 

Босно сееееекогаш здраааава даааа си... хрфшшиихххх-
фшш... Ако граѓаните не мораат да купуваат од дирек-
торот на телевизијата антени и телевизори, не гледам 
зошто од директорот на погребното претпријатие би 
морале да купуваат сандаци и останата погребна.... 
хрфшшииххххфшш... Шармот на Истокот во срцето на 
Европа, ресторан... хрфшшииххххфшш... Кефир, влаши-
чко сирење; жилавка; блатина1; смрљак; Купувајте 
домашни... хрфшшииххххфшш... гласи: Босна и Херцего-
вина има 50.000: а) километри автопат; б) членови на 
народната библиотека; в) чиновници. Нашите телефо-
ни се... хрфшшииххххфшш... Моииите ружи, нема 
повеќе да се китам со нив, ме боцна и остави болка на 
срцеееето моеее... Хармоника секаде гласно се слууууша, 
секаде се пее, секаде се ашикууууууваа...Со тебе 
веееечнооо ќе се гоооордеаааам, Босно мооооја, цвету 
гооорд... хрфшшииххххфшш... за економско пропагандни 
пораки... 

 
 
Нејзината порака за денеска: здравјето е богатство. 
Мојата вест на денот: продолжуваат ударите врз 

Југославија. 
Големиот бел поглавица Долгиот Нос ископа тома-

хавк и ќе фрли на браќа Рогата Мокасина. 
- Мораме да ѝ купиме поголем кревет, вели Ева. 

Мисли на девојчето. 
- Зошто? 
- Затоа што стапалата ѝ излегуваат од оградичката. 

                                                
1 Вид вино 


