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Hodie mihi, cras tibi.
Quis evadet?1

1 Денес мене, утре тебе. Кој ќе избега? (прев. од лат.) (заб. на прев.)
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Во саботата, 19-ти јануари 2002, шеесет лица притворени 
во логорот за илегални имигранти си ги сошиваат  устите. 
Шеесет лица со сошиени усти талкаат низ логорот зјапајќи 
во небото. По нив подрипнуваат мали калливи кучиња скит-
ници, пискаво квичејќи. Властите упорно го одложуваат раз-
гледувањето на нивните апликации за имиграција. 

Тереза Акоста е жена која одлучува да не се сеќава. Те-
реза Акоста не се сеќава на своето детство; до десеттата 
година како да не постоела. Нејзината амнезија е густа и 
неподвижна. Во Тереза Акоста живеат пет различни Терези 
Акости. Секоја има свој глас и различен израз на лицето. Ни-
една не се сеќава на разговорот со останатите Терези Акос-
ти. Секоја Тереза го порекнува постоењето на останатите 
четири. Секоја Тереза Акоста има свои погледи на бракот, на 
љубовта, на работата, на животот воопшто, сосем различни 
од погледите на останатите Терези Акости. По многу сеанси, 
лекарот одлучува да не се меша во животите на петте Терези, 
одлучува да ги остави во нивното заедничко несеќавање. Во 
кое живеат хармонично.

Фауста Финк не се сеќаваше на својот живот пред својата 
четиринаесетта година. Нејзе лекарите ѝ дадоа антидепреси-
ви, па почна да се сеќава. Рече, сега сум одлично, среќна сум, 
потоа се самоуби. Се фрли од петнаесеттиот кат. Во црвено 
кимоно. Паѓаше надуена како балон, лелеаво. Се виореше. 
Потоа се сплеска.

Во една лудница на југот, можеби и на северот, триесет 
и девет затвореници исто така си ги шијат устите – со хи-
руршки конец. При шиењето затворениците користат широк 
закосен бод, па секоја уста е зашиена во три, најмногу чети-
ри потези. Беше тоа бунт на болните против персоналот кој 
не им се обраќаше. Во душевната болница тогаш  завладеа 
уште поголемо безгласје, голем молк кој денес како пареа, 
како дим, шишти од таваните и од ѕидовите на дотраената 
зграда во небиднина и во облаците се крева кон небото; во 
црните ноќи  (moonless nights), тоа исто безгласје, тој зло-
кобен човечки молк, наводно лудачки, се враќа како ветре; 
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како мек дожд тој паѓа врз матните окна на нашиот азил во 
недојдија и, за да  преживеат, бидејќи тоа е нивниот един-
ствен воздух, болните со него, со тоа чумаво но безмирисно 
ветре, со таа невидлива пајакова тишина, ги полнат своите 
сега веќе распаднати, лабави бели дробови. Пејзажот око-
лу лудницата запечатен е, скаменет, како неподвижен цртеж. 
Тој лежи под лава од тишина исткаена од нечујни чекори кои 
меко шумолат бидејќи се излеваат од таа душевна болница 
во која сите влечки се од филц.   

 
Би можел и тој. Да престане да зборува. Да престане да 

се сеќава.



9

Така.
Сега е сам.
Во запоставен стан во мал град. 
За тој стан зборуваше, пишуваше, размислуваше, како и 

за тој град, па нема повторно. Нема да мисли. Ниту за ста-
нот, во кој е ладно, мрачно и `рѓосано, каков што стана и тој, 
мрачен и `рѓосан, а постепено и се лади, ниту за градот, кој 
потполно го отпиша, како да го нема, како да се срушил, по-
тонал во катаклизмички рак па сега тој самиот лебди над таа 
бездна (како Фауста Финк во црвеното кимоно), сè повеќе се 
оддалечува, се смалува до тишина, до исчезнување.

Би можел да биде каде било, сега сеедно е. 
Прозорските капаци не ги отвора, можеби понекогаш, 

кога во главата му се раѓа некаква музика и го стресува. Кога 
низ телото му поминува ситна радост, мала бледа молња која 
заскитува и брзо се гаси. Тогаш ги отвора прозорците и гле-
да. Од четвртиот кат го следи доаѓањето и заминувањето на 
возовите. Зјапа во хангарите. Во контејнерите во кои се нур-
нуваат стаорци и мачки, па го чека нивниот танц низ отпадот, 
па изустува кратко ах кое му го запира дишењето. Со напор 
ги подига капаците и прелетува преку бедното море кое се 
лула таму под ниската планина, потоа паѓа капакот, пов-
торно се зачаурува и брзо, речиси изобличено докуцува по 
единаесет метри долгиот тесен ходник за да се повлече како 
крт во неговата темнина, во неговата задгробна безгласност 
и секојпат чувствуваше како ѕидовите на тој речиси тунел 

– се поместуваат, се собираат, еден кон друг се приближу-
ваат и тогаш тој избезумено потскокнува вдолж таа патека, 
горе-долу оп горе-долу горе-долу оп, за нејзините високи 
карпи да не го згмечат, да не го смачкаат во тенка линија на 
смртта налик на онаа од болинчкиот ЕКГ монитор.  

Пумпица, вели, пумпица, една, друга, трета.
Потоа е подобро. Дише.
За ништо повеќе не размислува. Веќе сè обомисли, својот 
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живот. Во возвишенија, во купчиња ги нареди деновите, го-
дините, раѓањата и умирањата, љубовта, и таа малку што ја 
имаше, многуте патувања, многуте познанства, семејните 
драми, своите бесмислени бркотници и уште побесмисле-
ните мали битки, главно изгубени, јазици, туѓи и домашни, 
клими, сето тоа уредно го класифицира, и сиот тој багаж, 
тој сега непотребен товар, го врза со жица и го распореди 
по аглите на пространите соби, како да го чека уште една 
голема преселба. 

Касарна, вели, живеам во касарна. 
Овие денови ќе повика некого тоа да го однесе, тоа ѓубре, 

тој отпад во кој се склопчи неговиот живот, ќе викне неко-
го тие насобирања од поарчени денови да му ги тргне од 
пред очи, повеќе да не се гледаат тој и тие огромни купишта, 
кои почнуваат да гнијат по аглите и да испуштаат одбивен 
мирис, не застрашувачки, ами иритирачки, продорен мирис, 
за постепено да се распаѓаат во прав и да му го попречу-
ваат дишењето. Носете сè, ќе рече, носете. Книгите ги на-
реди, некои ги фрли, некои ги поклони, го истреби сметот. 
Ја поклонува и својата облека, своите обувки, на моменти 
избезумено. Премногу баласт се насобрало, секакво ѓубре. 
Поклонува капути, јакни, одела, џемпери, кошули, ох, колку 
кошули има, чевли, некои никогаш необлечени.

Така, и неговата мајка пред триесет и кусур години, пред 
крајот, на патувањата остава, дели, одломки од својот живот, 
нему тоа дотогаш не му е јасно. Кога се враќа од Кина со 
специјализација за акупунктура, со пакети игли, со гломазни 
гумени уши на кои се означени акупунктурните точки, со 
еден метар висока пластифицирана фигура на човечко тело 
која се расклопува и склопува и од чија внатрешност можат 
да се видат и да се разгледаат сите органи, имитација на 
органи симпатично намалени, срце, бели дробови, црн дроб, 
црева, панкреас, сè, сите тродимензионални садови, вени и 
артерии, коски, мозок, сè што може да се разложува, премес-
тува, преуредува, превртува, да се склопува како некоја сло-
жувалка, целата човечка внатрешност, а фигурата секогаш 
стои исправено, прицврстена на дрвен постамент и пробо-
дена со сјајна железна шипка, кога мајка им се враќа од таа 
Кина, ним, на своето семејство и на своите психијатриски 
пациенти, од таа Кина, од некоја таму кинеска провинција, 



11

не се сеќава веќе која, Кина е огромна земја, шарена, од таа 
сиромашна пустинска провинција во која, раскажуваше, ки-
неската храна не е ни налик на онаа европска кинеска хра-
на која се јаде по европските кинески ресторани, туку тоа 
е сиромашна безвкусна кинеска храна, воденикава, која (по 
полските болници) се сервира во лимени чинии, како нео-
дамна во ЈНА, од Кина во која ја стрижат на суво, неговата 
мајка доаѓа речиси без багаж, држејќи белешка откината од 
дното на страница од весник на која со пенкало (кинеско) 
ја пишува дијагнозата ca corpus uteri. Му донесува античка 
кинеска кутијка за тутун од ружино дрво која веќе долго зјае 
празна таму на масата за пишување на која веќе не ѝ приоѓа, 
му донесува урамени стихови од Лу Сјун, на неговите сес-
три некои кинески наметки, интензивно модри и интензивно 
пурпурни на кои летаат големи златни змејови, стара лепеза 
со мирис на сандаловина, сето тоа го собира во мал ковчег, 
во ковчеже, во кое неговата мајка го заклучува зракот на 
спознанието, а во кое тој дури подоцна исчитува одлука и 
страв. 

Во дланката сега го гмечи тоа големо гумено уво со ре-
флексните точки од целото тело. Уво како минијатурен фе-
тус.

На тоа уво има преглед на своите органи. На сите ор-
гани. Има преглед на своите болки. Понекогаш со игличка, 
чепкалка или нокт, на своето уво го прободува своето срце, 
своето око, својот грб, својот мозок, па оживува. На момент. 
Пулсира. Кога ќе му снема пари, ја наоѓа точката за глад па 
станува лесен, се ниша како да паѓа во несвест. 

Уши – чудесен, грд орган, како што е целото тело одбив-
но, човекот воопшто,            грдо суштество со нескладна 
форма, со екстремитети кои се двојат од средишната маса, а 
на чии завршетоци се мавтаат тенки пипци со накалемени 
белузлави рожни творби кои вечно растат, додека на врвот 
на таа грдотија, на краткиот подвижен и мек статив се клати 
топчест орган со поголем отвор на дното и со две помали 
дупки во средината од кои излегува топол воздух. При врвот, 
две воденикави топчиња сместени во шуплини со подвижни 
поклопки се превртуваат бесшумно. Дополнително, тоа за-
облено, подвижно тело прекриено е со влакна што избиваат 
од неговиот врв, а кај мажите и од предната страна.
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Има многу уши во литературата, има уши за слушање и 
уши за неслушање, уши за труење и уши за сеќавање. Велат 
дека ушите стално растат. Старите луѓе имаат големи уши, 
дури и оние старци чиишто уши во младоста биле мали, во 
староста добиваат големи меки висечки уши со опуштени 
ресички, глуви уши. Затоа го чуди неодамнешниот настан 
кога држејќи виолетова фасцикла на градите, влегувува во 
автобус, а по него стар господин со шешир на главата, со 
многу набрчкано, избраздено лице, го прашува, одите ли и 
Вие во онаа згрда на состанок во 16 часот? Старецот потоа 
му го врти грбот, остануава да стои на долното скалило, вра-
тите на возилото се отворени, и тој, овој старец во долг црн 
капут, го посматра одзади. И види, тој старец има мали уши, 
неверојатно мали, демонски уши. 

Неговите уши се во ред, неговите уши се сосем пристојни 
уши, дискретни уши без влакна. Тој добро слуша, совршено 
добро слуша, би било подобро да не е така. Еднаш, доду-
ша, во левото уво му се брануваше морето, одвреме-навреме 
високи бранови фучејќи удираа во неговата челна коска и 
се расплинуваа околу слепоочниците и носот, зборовите се 
развлекуваа во спора неразбирливост со неподносливо ехо. 
Го ставија во глува соба и му го тестираа слухот. Лекарот 
рече, на десното уво слушате многу надпросечно. Левото 
уво воопшто не ви треба. Но неговата шизофрена ушна сос-
тојба, таа врева во главата, таа какофонија, трае кратко, по 
месец-два од ѕидовите на черепот повторно му се лула за-
тишјето. Сега повторно е опкружен со страшни звуци кои 
доаѓаат однадвор, кои му го чеканчат мозокот и кои не може 
да ги исклучи, со намовнувачки разорен ек од овој град на-
лик на ниедна нормална градска врева. 

Неодамна прочита текст во врска со еврејските уши. Во 
тој текст три жени расправаат за скенирањето на зениците 
и за скенираните лица воопшто, за евентуалното вградуање 
на чипови во луѓето. Една од тие три жени раскажува како 
се вознемирила кога во Виена се сликала за нов пасош па ѝ 
рекле, откријте ги ушите, мора да ги видиме вашите уши, 
ѝ рекле. Другата жена раскажува како во полиција двапати 
ја враќале кога ја виделе сообраќајната на внука ѝ бидејќи 
ушите на нејзината внука, прво, многу се мали и, второ, тие 
уши се целосно за главата прилепени уши. После повеќе 
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обиди успеале да добијат фотографија на која се гледаат врв-
чињата на детските уши, но тогаш настануваат проблемите 
со очите на нејзината внука бидејќи очите на нејзината вну-
ка не се доволно отворени за скенирање. Децата кај сликар 
одма би заспале. На пасошките фотографии е забрането да 
се смеете, дури и да се смешкате, па со насмевката на внука-
та на таа друга жена немала проблем, бидејќи нејзините вну-
ци никогаш не се смеат. Накрај, нејзините внуци со нивните 
родители сепак заминуваат. Од Романија. Во која никогаш 
не се враќаат. Тогаш онаа првата жена кажува како нејзината 
мајка ѝ раскажувала дека во време на нацизмот фотографи-
ите на документите за Евреите не смееле да бидат ретуши-
рани и дека на нив морало да се гледа левото уво, бидејќи 
еврејската раса наводно се распознавала по обликот на увото. 
Нацистите верувале дека Евреите имааат посебни уши. Во 
тој текст сите три жени ги споредуваат своите уши, но не 
воочуваат значајни отстапувања иако само еден пар уши од 
нив беа еврејски. На крајот онаа Еврејка извади воени кар-
тички од неколкумина свои роднини загинати  во Треблинка 
и на сите фотографии, навистина, јасно се гледа левото уво. 

Носовите засега полицијата не ги обработува, иако не-
кои научници тврдат дека во скенирањето на носовите лежи 
голем биометриски потенцијал. Научниците се жалат дека 
носовите во биометриските постапки се неправедно запос-
тавени. Скенираните носови значително може да го забрза-
ат препознавањето на лицата како и обработката на целата 
фотографија, што не е случај со стандарните биометриски 
техники. Носовите не се менуваат со промената на изразот 
на лицето, тврдат експертите, а ушите се менуваат, што не е 
сосем точно. Кога луѓето се смешкаат, носовите им се ши-
рат, додека има такви на кои ушите воопшто не им се мрдаат 
кога се смеат, иако има и такви на кои ушите им се мрдаат 
горе-долу напред-назад, а некои можат да мрдаат со ушите и 
кога не се смеат, со силата на умот. Главно, прво во Англија 
започнува научно проучување на четириесет носови кое по-
тоа се разгранува по Европа, тоа научно проучување, па сега 
секаде наоколу растат бази (на носови) за идни тестирања.

Тој има убав мал нос. Правилен. 
По станот собира сувенири за в ѓубре. Ги пика во плас-

тична црна вреќа. Одлучно, во рефлекси. Што ќе му се неко-
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му неговите сеќавања кои ни сам не сака да ги памети, кои 
паднаа во јамата на заборавот. И тој ги пушта да тонат. 

Луѓето собираат глупости за потсетување бидејќи така 
им е полесно, нема напрегања, не се повикуваат прошетки, 
пејзажи, разговори, мириси и допири, за тоа се нема време 
додека тече животот кој за повеќето главно жубори, тоа сега 
го сфаќа. Луѓето имбецилно ги распределуваат своите па-
раграфи по полиците и ѕидовите и одвреме-навреме на по-
минување им нафрлаат заледена насмевка и велат, останете 
тука, чекајте ме. Кога почнуваат да се гасат светлата луѓето 
замислуваат дека повторно ќе бидат заедно, тие и нивното 
оќелавено минато збиено во мали мртви предмети, дека вза-
емно ќе се допираат, едни на други ќе си раскажуваат зафр-
лени овенати скаски. Како да не. Спомените умираат штом 
ќе се откинат од своето окружување, се расплинуваат, ја гу-
бат бојата, ја губат еластичноста, окрутуваат како мртовци. 
Од нив остануваат лушпи со прозрачни рабови. Мозочните 
клетки полуизбришани се лизгав терен, лажлив. Ментална-
та архива е заклучена, сувенирите тука ништо не можат да 
поправат. Сè треба да се отфрли. Сè. И можеби секого.

Би можел да ја задржи порцеланската чевличка која му ја 
поклони мајка му, чевличката која никаде не го однесе. Ќе го 
задржи и минијатурниот старински ѕиден часовник, зарѓан, 
патиниран, саат со закосен бројчаник кој како да испливал 
од Земјата на Чудата, чии сказалки се движат дури откако во 
него ќе се уфрли паричка – поклон од синот Лео. И Елвира, 
Елвира ќе ја зачува – неа секаде ја носи со себе, и покрај сè. 
Ете тоа ќе го сочува.
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Се вика Андреас Бан. 
Психолог кој повеќе не психологизира.
Писател кој повеќе не пишува.
Туристички водич кој никого никаде не води.
Пливач кој одамна не плива. 
Има уште професии кои денес никому не му се потребни. 

Нему посебно не.
Има шеесет и пет години, изгледа релативно пристојно, 

како да има педесет. Потресот на кој беше подготвен, за кој 
се подготвуваше (знае како се прави тоа, за тоа се школу-
ваше), сепак се случува во секунда, го затекна неочекувано 
кога полуобразованата колешка, совршен бирократ, послуш-
но апаратче, кога таа застрашувачки пристојна и воздржа-
на колешка пред целиот колектив в лице му го фрли фактот 
дека на нивната установа не му е веќе потребен бидејќи, Вие 
наскоро заминувате во пензија. Дали тоа беше прекинува-
чот? Вашите предлози се ирелевантни и нема да успеете, 
рече, Вие заминувате во пензија. Тоа се случува кога тој и 
уште неколкумина бараат да се затегнат критериумите за 
вреднување на научните и уметничките трудови, за вредну-
вање на присутноста во животот воопшто, за политичките 
и општествените присуства, и културните, бидејќи, тврдат, 
наставниот кадар се повлекол во сопствените клоаки, еден 
процент од професорите се појавува во јавноста, останатите 
не постојат, како ни повеќето хрватски академици кои мол-
чат и се сликаат за годишници и немаат проблем со пензии-
те, па таа колешка, Андреас Бан ја прашува каде и кога таа 
се огласила, кој знае за неа, кој пишува за неа, а таа вели, 
тоа не е важно, Вие заминувате, јас останувам. И тие до-
садни, убиствено редовни и празни кафкијански седници на 
факултетскиот совет со кои преседава четворка или петка 
костумирана во модри одела и струкирани костимчиња, а 
жените со фризури à la Princ Valiant1, која ги упатуваат свои-
1 Принц Валијант – лик од истоимениот стрип чие дејство се одвива во сред-
ниот век (заб. на прев.)


