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Во мракот твој`та светлина сјае.
Од каде ли доаѓа, не знам.

Свети толку блиску, а сепак толку далеку.
Не знам како се викаш.

Но, што и да си:
Свети ми, свети ми, мала ѕвездо!

(Според една ирска песна за деца)



ПРВ ДЕЛ:

МОМО И НЕЈЗИНИТЕ ПРИЈАТЕЛИ
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ПРВА ГЛАВА

Еден голем град и едно мало девојче

Во стари, стари времиња, кога луѓето зборуваа на 
сосема поинакви јазици, во топлите земји има-

ше големи и величествени градови. Таму се издигаа 
кралски и царски палати, имаше широки улици, тесни 
сокаци и кривулести сокачиња, таму имаше прекрас-
ни храмови со златни и мермерни статуи на божества, 
имаше шарени пазари, каде што се продаваше стока од 
сите краишта на светот и имаше широки, убави плош-
тади, каде што се собираа луѓето за да си ги раскажат 
новостите, за самите да зборуваат или да слушаат, а 
пред сè таму имаше големи театри.

Тие изгледаа слично како што и денес изгледаат 
циркусите, само што целите беа изградени од камени 
блокови. Редовите со седиштата за гледачите се нижеа 
степенесто еден над друг, како во некој огромен вртлог. 
Гледани одозгора, некои од овие градби беа кружни, 
други беа повеќе овални, а други пак, создаваа широк 
полукруг. Ги викаа амфитеатри.

Имаше и такви, кои беа големи колку еден фудбал-
ски стадион, а имаше и помали, во кои можеа да се 
сместат само неколку стотина луѓе. Имаше и величе-
ствени, накитени со столбови и фигури, а имаше и так-
ви, кои беа едноставни и без украси. Покриви овие ам-
фитеатри немаа, сè се случуваше под отворено небо. 
Затоа во раскошните театри над седиштата беа распо-
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слани теписи исткаени со злато, за да се заштити пу-
бликата од жарот на сонцето и од ненадејните поројни 
дождови. Во едноставните театри за истата цел служеа 
рогозини од трски и слама. Накусо: театрите беа раз-
лични, онолку колку што и луѓето можеа различно да 
платат за нив. Но, секој човек сакаше да има свој теа-
тар бидејќи сите беа страсни слушатели и гледачи. 

И додека ги следеа возбудливите, или пак комични-
те настани кои се прикажуваа на сцената, им се чине-
ше како тој театарски живот на таинствен начин да е 
повеќе реален од нивниот сопствен, секојдневен. Но, 
тие сакаа да ја наслушуваат таа друга стварност.

Оттогаш изминаа илјадници години. Големите гра-
дови од тие времиња пропаднаа, а храмовите и палати-
те се срушија. Ветрот и дождот, студот и горештината 
ги избрусија камењата и во нив издлабија шуплини, па 
и од големите театри останаа уште само рушевини. Во 
распуканите ѕидишта сега жужалци ја пејат својата ед-
нолична песна, која звучи како земјата да дише во сон.

Меѓутоа, некои од тие големи градови останаа го-
леми градови до денешен ден. Секако дека животот во 
нив стана поинаков. Луѓето се возат со автомобили и 
трамваи, имаат телефон и електрично светло. Меѓутоа, 
овде-онде меѓу новите згради, може да се најде уште 
по некој столб, капија, дел од ѕид, или пак, амфитеатар 
од оние стари денови. И, во еден ваков град, се случи 
приказната за Момо. 

Надвор на јужниот раб на овој голем град, таму 
каде што започнуваат првите ниви и каде колибите и 
куќите стануваат сè посиромашни, скриени во една 
борова шумичка, се наоѓаат рушевините на еден мал 
амфитеатар. Ни во оние стари времиња тој не беше 
од оние раскошните, туку и тогаш беше, таканаречен, 
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театар за посиромашни луѓе. Во нашето време, а тоа 
значи во она време кога започна приказната за Момо, 
рушевините беа речиси сосема заборавени. За нив 
знаеја само неколку професори-археолози, но и тие не 
се грижеа за нив, бидејќи таму веќе немаше ништо за 
истражување. Тие не беа ни некаква знаменитост, која 
би можела да се спореди со другите кои постоеја во 
големиот град. Па така, само одвреме навреме таму ќе 
заталкаше по некој турист, ќе се искачеше по седиш-
тата обраснати со трева, ќе направеше малку врева, ќе 
чкрапнеше по некоја фотографија за сеќавање и ќе си 
заминеше. Потоа, во камениот круг ќе се вратеше ти-
шината, а жужалците ја започнуваа следната строфа 
од својата бескрајна песна, која инаку по ништо не се 
разликуваше од претходните.

Всушност, само луѓето од поблиската околина ја 
познаваа чудната, кружна градба. Ги пасеа таму свои-
те кози, децата го користеа кружниот простор во сре-
дината за да си играат со топка, а понекогаш во вече-
рите таму се среќаваа љубовни парови. 

Но, еден ден меѓу луѓето се прошири глас дека од 
неодамна некој се населил во рушевините. Некое дете, 
веројатно некое мало девојче. Сепак, тоа не можеше 
со сигурност да се каже, бидејќи детето било малку 
необично облечено. Се викало Момо или така некако.

Надворешниот изглед на Момо навистина беше 
малку необичен и луѓето, кои многу полагаат внима-
ние на чистотата и редот, таа можеше веројатно доне-
каде и да ги исплаши. 

Беше малечка по раст и прилично слаба, така што 
ни со најдобра волја не беше можно да се открие дали 
имаше само осум или можеби веќе дванаесет години. 
Имаше дива, гараво црна кадрава коса, која како нико-
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гаш да не дошла во допир со чешел и ножици. Имаше 
многу големи, прекрасни, исто толку гараво црни очи, 
а иста боја и беа и стапалата, бидејќи речиси секогаш 
одеше боса. Само зиме, понекогаш носеше чевли, но 
секогаш две различни, што не беа пар и освен тоа ѝ 
беа и преголеми. Тоа беше така бидејќи Момо не посе-
дуваше баш ништо, освен тоа што ќе го најдеше нека-
де или што ќе го добиеше како подарок. Здолништето 
ѝ беше закрпено од секакви шарени крпенки и досе-
гаше до ножниот зглоб. Преку него носеше стара, пре-
широка машка јакна, чиишто ракави беа завртени око-
лу зглобовите на рацете. Момо не сакаше да ги отсече 
ракавите, бидејќи превентивно мислеше дека уште ќе 
расте. А кој би можел да знае, дали таа воопшто по-
вторно некогаш би можела да најде некоја толку убава 
и практична јакна со толку многу џебови.

Под бината на театарската рушевина обрасната со 
трева, се наоѓаа неколку половина срушени соби во 
кои можеше да се влезе преку една дупка во надво-
решниот ѕид. Момо тука себеси си направи дом.

Еден ден на пладне, кај неа дојдоа неколку мажи 
и жени од поблиската околина за да ја распрашуваат. 
Момо стоеше спроти нив и застрашено ги гледаше, 
бидејќи се плашеше дека луѓето ќе ја истераат оттаму. 
Меѓутоа, наскоро забележа дека се пријателски распо-
ложени луѓе. И самите тие беа сиромашни и го позна-
ваа животот.

„Па,“, рече еден од нив, „тебе овде значи ти се 
допаѓа?“

„Да“, одговори Момо.
„И сакаш да останеш тука?“
„Да, многу би сакала да останам.“
„Но, зарем никаде не те очекуваат?“
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„Не“
„Мислам, зарем не мораш повторно да се вратиш 

дома?“
„Овде е мојот дом“, брзо го увери Момо.
„Па, од каде си ти, дете?“
Момо со раката направи движење, кое покажуваше 

некаде во далечината.
„Кои ти се родители?“, ја испрашуваше понатаму 

човекот.
Детето беспомошно го погледна него и другите и 

малку ги крена рамениците. Луѓето се погледнаа и 
воздивнаа. 

„Не плаши се“, продолжи човекот, „ние не сакаме 
да те избркаме одовде. Сакаме да ти помогнеме.“

Момо немо кимна со главата, ама сè уште не беше 
сосема убедена.

„Велиш оти се викаш Момо, нели?“
„Да“
„Тоа е убаво име, но до сега никогаш не сум го чул. 

Кој ти го даде тоа име?“
„Јас“, рече Момо.
„Самата така си се нарече?“
„Да.“
„Кога си родена?“
Момо размисли и конечно рече: „Колку што можам 

да се сетам, отсекогаш сум тука.“
„Но, зарем немаш никаква тетка, чичко, баба, ни-

какво семејство каде можеш да одиш?“
Момо само гледаше во човекот и молчеше извесно 

време. Потоа промрморе: „Мене ова ми е дом.“
„Хм, да“, рече човекот, „но ти си сепак дете – впро-

чем, колку години имаш?“
„Сто“, рече Момо колебајќи се.
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Луѓето почнаа да се смејат бидејќи мислеа оти тоа 
е шега.

„Не, сериозно мислам, колку години имаш?“
„Сто и две“, одговори Момо, уште понесигурно.
Измина малку време додека луѓето не забележаа, 

дека детето знае само неколку броеви, кои патем нека-
де ги научило, но дека за неа тие ништо не значеа, за-
што никој не ја научил да брои. 

„Слушај“, рече човекот, откако се посоветува со дру-
гите, „дали се согласуваш да ѝ кажеме на полицијата 
дека си овде?“ Тогаш би заминала во некој дом, би до-
била кревет и храна и би можела да научиш да сме-
таш, пишуваш, читаш и многу други нешта. Како ти 
се чини ова, а?“ 

Момо преплашено го гледаше.
„Не“, промрморе таа, „не сакам да одам таму. Ед-

наш веќе бев таму. И други деца имаше таму. Таму на 
прозорците имаше решетки. Таму секој ден ќе доби-
ваш ќотек – но сосема неправедно. Затоа јас една ноќ 
прескокнав преку ѕидот и побегнав. Не сакам повтор-
но да се вратам таму.“

„Разбирам“, рече еден стар човек и кимна со глава-
та. И другите исто така сфатија и тие кимнаа. 

„Па, добро“, рече една жена, „но ти сè уште си ма-
лечка. Некој сепак мора да се грижи за тебе.“

„Јас самата“, одговори Момо со олеснување.
„Умееш ли тоа да го правиш?“, запраша жената. 
Момо молчеше еден момент, а потоа тивко рече:  

„Мене не ми треба многу.“
Луѓето повторно се погледнаа, воздивнаа и кимнаа.  

„Знаеш што, Момо“, повторно кажа човекот, кој прв ѝ 
се обрати, „мислиме дека би можела да се прибереш 
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кај некој од нас. Ние, всушност сите имаме малку про-
стор и повеќето од нас имаат многу деца кои треба да 
се нахранат, но мислиме – едно дете повеќе, тоа нави-
стина нема да биде проблем. Што велиш на тоа?“

„Благодарам“, рече Момо и за прв пат се насмеа, 
„благодарам многу! Но зарем не би можела едностав-
но и понатаму да живеам овде?“

Луѓето почнаа да се договараат, те вака, те онака, и 
на крајот се согласија. Зашто, мислеа детето тука, на 
крајот на краиштата, може да живее исто така добро 
како кај некого од нив; а за Момо ќе се грижат сите за-
едно, зашто на сите заедно тоа сигурно ќе им биде по-
лесно отколку само на еден од нив. 

Почнаа веднаш, најнапред расчистувајќи ја и 
доведувајќи ја во ред колку што можеа камената 
одаја, во која живееше Момо. Еден од нив, кој беше 
ѕидар, изгради дури и мало камено огниште. Најдоа 
и една `рѓосана цевка за огништето. Стариот столар 
од штиците на некој стар сандак искова масичка и две 
столчиња. И на крајот жените донесоа и еден ислу-
жен, железен кревет со ускраси во свиена форма, еден 
душек, што беше само малку скинат и две ќебиња. И 
така, од каменената дупка под бината на рушевината 
стана пријатно мало сопче. Ѕидарот, кој имаше и умет-
нички талент, на крајот на ѕидот наслика и убава сли-
кичка со цвеќе. Дури ги наслика и рамката и шајката 
на која виси сликата. А потоа дојдоа и децата на овие 
луѓе и донесоа тоа што им останало од храната: едно 
дете донесе парче сирење, друго лепче, трето малку 
овошје и така по ред. И бидејќи беа навистина мно-
гу деца, таа вечер беше собрано толку многу храна, 
што сите заедно во амфитеатарот направија вистинска 
мала прослава во чест на вселувањето на Момо. Беше 



тоа весела прослава, каква што можат да ја прослават 
само сиромашните луѓе. Така започна пријателството 
меѓу малечката Момо и луѓето од блиската околина.


