
ЈЕЛЕНА ЛЕНГОЛД

ПАНАЃУРСКИОТ
МАГИОНИЧАР

Превод од српски
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Чујте, ќе ви јавам пак една неутешна вест, и ќе го правам 
тоа сè додека не станете сосем свесни: беспомошни сме, ѝ се 
препуштаме на инерцијата, луѓето не престануваат да нè повре-
дуваат. Светот нè тормози. Како несносен сврбеж. А сврбежот, 
велат, е тивка болка. 

Михајло Пантиќ, од расказот „Што сум си јас на себе“

... извесна опуштеност во сознанието дека на сите им е пи-
шано оти се губитници, само што секој различно го распореду-
ва горчливиот вкус на промашувањето. 

Драган Великиќ, Рускиот прозорец
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ТОА МОжев дА бИдАМ јАС

Да сум се родила само неколку минути порано, ќе бев 
Виктор. 

Секогаш кога авионот полетува и кога Земјината тежа 
ќе ме прилепи за седиштето, жалам што не сум тој. 

Виктор има една мала аптека на периферијата на гра-
дот. Од едната страна на неговата аптека се наоѓа часов-
ничар. Од другата страна е трафиката каде секое утро 
купува весници. Уште како студент на фармација, Вик-
тор мечтаеше да нареди различни шишенца со лекови на 
чистите бели полици и  за секој поединечен лек да ја знае 
точната намена и начин на употреба. 

Имаше нешто во лековите што го фасцинираше уште 
од детството. Неговите баба и дедо, се сеќаваше, секогаш 
имаа многу лекови во куќата. Со нив беа полни двете го-
леми фиоки во кујната и Виктор како дете, го отвараше 
овој свет на опасности и забрани, онака како што другите 
деца ги отвараат книгите со бајки. 

Тоа беа обични апчиња, потоа капсули со различни бои, 
разновидни масти, црвени тркалца фластер, непроѕирно 
шишенце со јод и неговиот мал затворач од плута, капки 
за нос, капки за очи, топломер во својата изветвена кар-
тонска обвивка, фластери за бабините плускавци, води-
чката што мирисаше на ментол бомбона која се ставаше 
на челото кога некого ќе го заболеше главата, имаше тука 
и лекови на кои одамна им изминал рокот на траење, но 
баба и дедо не ги фрлаа бидејќи никогаш не се знае што 
може да затреба. 
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Виктор беше убеден дека научил да чита токму таму, 
пред таа фиока, отварајќи ја секоја поединечна кутија и 
читајќи го упатството за употреба на секој лек. 

Негова омилена игра беше да собира различни капсу-
ли во едно шишенце. А имаше тука секакви комбинации, 
имаше проѕирни капсули низ кои можеа да се видат зрн-
цата, потоа оние кои ја криеја содржината зад непроѕир-
ната пластика, имаше помали и поголеми капсули, и кол-
ку повеќе различни примероци имаше, толку си се чине-
ше  побогат.  Ја земааше капсулата в раце, мавташе со неа 
полека крај увото и слушаше како ѕвекотат ситните зрнца. 
Не ѕвекотеа сите капсули исто. Виктор уште како дете си 
постави задача само по звукот, мижејќи, да знае кој лек го 
држи во раката.

Неговата баба се ужаснуваше од оваа колекција и 
постојано му повторуваше дека ни случајно не смее да ги 
пие овие лекови, што тогаш на Виктор му се чинеше како 
сосем бесмислена забелешка, бидејќи не беше работата 
во пробувањето на тие лекови, туку во нивното поседу-
вање и во тоа да ги чувствува под прстите, да ги распоре-
дува и со нив, на некој свој детски начин, да владее. 

Тој владееше со лековите, а лековите владееја со жи-
вотот.  И со смртта. За која тогаш не се зборуваше, но на 
многу јасен начин беше присутна во тие големи, претеш-
ки фиоки. 

Подоцна кога Виктор го оствари својот сон од детство-
то и отвори своја аптека, му се чинеше дека сите нешта 
дојдоа на свое место. Едноставно, ќе станеше наутро и 
сè што посакуваше беше да отиде во аптеката.  И таму, 
сосем задоволен, ќе поминуваше часови и часови  и кога 
ќе дојдеше време да го затвори дуќанот, не чувствуваше 
како да се ослободува од некој непријатен дневен товар. 
Напротив, одењето дома му беше како неминовно зло, кое 
само привремено, го одвојуваше од она што навистина го 
сака. 
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За тоа ви раскажувам.   
Тој човек - Виктор - тоа многу лесно можев да бидам 

јас. Додека го гледам  неговиот живот, уредно нареден на 
полиците, сфаќам без трошка ужас, дека сосем удобно би 
се снашла во тој систем. Го препознавам тој мирис. Го 
препознавам тоа бескрајно повторување на истите рабо-
ти, благонаклоното исчекување на следниот кој ќе влезе 
во мојата аптека и ќе ми  пружи хартивче со рецепт. Ја 
препознавам таа налудничава надеж дека на секое нешто 
што ве боли на овој свет,  мора да му се најде соодветен 
лек. 

Понекогаш доаѓам дома и ми се чини дека животот ми 
се лизга, дека нема да успеам во сето тоа. Тука се некак-
ви рокови, некакви комплицирани односи, некои недо-
вршени работи, нејасни формулари, патувања што треба 
да се испланираат, состаноци на кои треба да се остане 
прибран.  Понекогаш, сето тоа изгледа преголемо само за 
еден живот. Тогаш земам еден бензедин. И одам да се ту-
ширам. Минутите одминуваат, топлата вода се слева врз 
мене и - тоа можам да го почувствувам - ја растопува онаа 
драгоцена хемија во мене. Полека, сето тоа заминува долу 
низ сливникот. Сите тие намуртени лица, сите нејасни 
зборови, сите напнати разговори. Острите ивици се уб-
лажуваат. Ништо веќе не е толку итно ниту неизвесно. Се 
враќаат боите, бавно. По десетина минути животот изгле-
да суштински поинаку. И мошне поподносливо.

Но, леле, не. Не сум се родила неколку минути пора-
но, не сум станала Виктор, сум се родила токму во оној 
миг кога се раѓаат оние кои постојано некаде итаат и кои 
често летаат со авион. Некому може да му се стори не-
разумно човек постојано да лета со авион и постојано да 
има страв од летање.  Но тоа е само површно гледање на 
работите. Но, што на тоа патување би му дало смисла ако 
не стравот?
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Ние, всушност, никогаш не знаеме точно во што од 
сите оние желби и стравови, ќе се изроди нашиот живот. 
Мене, на пример, главно ме водела стихија. Стихија и 
случајност. Стихијата, случајноста и несреќата. 

И тогаш, тие три-четири часа му се посветувам на 
својот страв. Авионите не се доволно удобни  ни за спи-
ење, ни за читање, ни за гледање филм. Добро, секогаш 
можам да закачам на ушите еден од оние МП3-плеери и 
да ставам лаптоп на колената, но - тоа не сум јас.  Не мора 
да знае никој друг, јас самата пред себе би знаела дека 
лажам. Многу сум подобра во планирањето на сопствена-
та насилна смрт, отколку во чукањето на шестмесечниот 
финансиски извештај на осум илјади метри височина. 

И во што е воопшто финтата со тие плеери со слушал-
ки? Музиката некогаш била нешто што се слуша! Нешто 
што неминовно го делите со сите околу себе кои имаат 
уши. Кога радиото свиреше, кога некој пееше, кога грамо-
фонот ја вртеше плочата, немаше шанса тоа да не се чуе, 
тоа беше суштината на музиката. Комшиите ви тропаа по 
ѕидот, доаѓаа да ве стишуваат, ви викаа полиција на вра-
та, ја тапациравте собата со картони од јајца, сетоа тоа се 
правеше токму затоа што музиката се слушаше. 

Според тоа кој што слуша, знаевте кој каков е, кој од 
каде е, во кој филм е, која му е маката... А сега не зна-
ете ништо. Овие со бесшумна музика на ушите, повеќе 
ми личат на луѓе кои нескриено сакаат да се оградат - од 
мене, се разбира, од кој друг! -отколку како автентични 
љубители на музиката. Не би ме изненадило таму во тие 
слушалки да не се слуша, всушност, ништо, или да се слу-
ша само некакво кап, кап, снимено како се топи сталактит 
во некоја пештера на Хималаите, некоја таква перверзија, 
такви се тие луѓе со слушалки на ушите. Многу чудни. 

Мојот пријател пијанист, ми ја раскажа неодамна нај-
тажната работа: сега постојат и бесшумни клавири! Ави-
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онот штотуку влетува во црн облак, метален глас нè из-
вестува да ги врземе појасите бидејќи ни претстои мала 
турбуленција, а јас замислувам  добро дисциплинирани 
жици некаде во длабочината на клавирот, кои свират не-
како во себе. Пијанистот седи крај клавирот, ги прави 
сите оние движења како и некогаш, како што тоа го пра-
веше Доменико Чимероза, ги прави сите оние гримаси на 
лицето, но звук одникаде.  Само слушалки на ушите и за-
доволен комшилак.  Пијанистот свири и свири и свири и 
ништо не се случува.  Освен во неговите уши. Мирот на 
оние наоколу е приоритет. 

Има уште нешто лудо. Знам веќе неколку земји во кои 
постојат некои многу чудни кина. Не знам ни дали тоа 
може да се вика кино. Зашто - нема филм. Ќе влезеш таму, 
ќе платиш билет, ќе седнеш, столиците се секогаш многу 
удобни, светлото е дискретно и неоптоварувачко, и сè што 
се слуша наредните неколку часа, е само тивка смирувач-
ка музика. Не би верувале, но има земји во кои ваквите 
кина се полни по цел ден. Секогаш има некој кој сака два 
часа само да седи, да слуша некој досаден Клајдерман 
или нешто слично што инаку се слуша само во лифт. 

Овие ми се, морам да признаам, уште почудни од оние 
со слушалките. Овие исто така се затвораат за да слуша-
ат музика дискретно, политички коректно, но во целата 
работа уфрлиле уште два елемента: опуштањето, што е 
веројатно прва препорака од нивните психоаналитичари 
и затворањето во гето со слични на себе.

Не смеам ни да замислам што ќе биде следната етапа. 
Како во иднина ќе изгледа слушањето музика. 

А сепак, најмалку од сè сакам да звучам како ностал-
гичар. Како една од оние личности на кои постојано им е 
подобро она што било некогаш. Шипинки било подобро! 
Секако дека не било. Не би ја менувала целата оваа техно-
логија за ниту еден етнографски музеј на светот.  Срамно, 
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но вистинито. Сепак, понекогаш ќе се уплашам дека не-
кои работи се премногу свртени кон себе, премногу дале-
ку од остатокот на тивкото човештво, дури и за мој вкус.

Ете, затоа не слушам музика во авион, тоа сакав да ка-
жам. Ако не можеме сите заедно да слушаме,  барем два-
три реда од авионот да се нишаме во ист ритам, тогаш тоа 
некако не ми е забава. 

Па така седам и молчам. Тие молчат, јас молчам. Тие 
зјапајќи во рекламата на седиштето пред себе, јас исто 
така. 

Знам некои луѓе кои со години ме убедуваат дека ед-
ноставно обожуваат да летаат со авион. Бараат место до 
прозорецот, ќе ја направат онаа задоволна фаца кога ќе 
слушнат како огромните тркала се залетуваат, изгледаат 
среќни и насмеани како некој да ги скокотка баш онаму 
каде што им е пријатно. А јас не сфаќам што има тука да 
се обожува. Може да се биде индиферентен кон летањето, 
може да се сфати како нужно зло, може да се надмине, но 
да се обожува, тоа ми е веќе сосем чудно. 

Како воопшто би можела да го обожувам фактот што 
се наоѓам на височина од десет илјади метри, а не сум 
ни птица ни облак, ни космонаут? Или би требало, баш 
напротив, што не сум сето тоа, да ѝ се радувам на висо-
чината на која сум се нашла?

Не знам, никогаш не сум била добра во тоа „баш на-
против“. Сметајте го тоа за сериозна фалинка на мојот 
карактер.  Не сакам ништо што е „напротив“.  Се плашам 
од „напротив“ нештата. Се трудам да избегнувам „напро-
тив“ ситуации. Ни ова што е логично не е баш премногу 
лесно, ако мене ме прашувате. Само уште „напротив“ ми 
фали. Им го препушатам моето „напротив“ на оние на кои 
им е здодевно и претесно во нивното „се подразбира“. 

Динг! Се угасна малото црвено светло над нашите гла-
ви. Можеме да ги одврземе појасите. Повторно се гледа 
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тој свет долу, кој би требало да биде реален, повторно цр-
ните врвови на планините. Така изгледа животот гледан 
одовде. Црн и непријателски шилест.

Веднаш ми паѓаат на ум планинарите. Оние најлоши 
манијаци, кои се качуваат на големите планински врво-
ви, по ветар и грч зима. Излегуваат од својата топла соба, 
од својот топол хотел, се иставаат од каминот, ја оставаат 
шолјичката чај и го облекуваат оној вселенски костум, ги 
земаат стаповите, наметнуваат сто кила најразлични кли-
нови на грб и тргнуваат.  Добро намачкани, со масти про-
тив отпаѓање на прсти и уши. 

Нема шанси некој да ме убеди дека тоа е нормално. 
Нема шанси да ми објасните дека човештвото токму затоа 
напредувало, заради таквите луѓе. Не верувам во тоа. 

Тогаш, сепак, ги отварам весниците, додека чекам 
да стигне количката со послужување до моето седиште. 
Прелистувам, и прелистувам, и прелистувам, и тогаш од-
ненадеж, таа вест. И нивните фотографии. „Убиле што-
туку родено бебе“. Ги гледам нивните лица. Би можела да 
поминам покрај такви лица ништо не насетувајќи. Млада 
жена и нејзиниот татко. 

Стратешки набилданиот стјуард се појавува покрај 
мене. 

Што сакам?
Сакам да плачам, но не би било во ред да го кажам тоа.
Велам:
- Кафе.
-Со млеко или без? - прашува.
И одеднаш некому тоа му е важно, какво кафе ќе се 

напијам.  
Таа, пишува, веќе имала две деца од првиот брак. Жи-

вее со својот татко и децата. Не работи никаде, таткото 
ја издржува. Забременила вонбрачно со момчето од сосе-
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дното село. За абортус немала пари. На татковото инсис-
тирање, излегла од болницата утредента, по породување-
то. Го држела своето бебе во прегратка, здраво момче од 
четири и пол кила. 

Се обидувам да се утешам. Се обидувам да си кажам 
самата себеси дека здраво момче од четири и пол кила и 
старо еден ден нема во себе премногу свест. 

Татко ѝ ја довел во шумата. Со рацете ги разгрнал тре-
вата и лисјата. Ѝ дозволил за последен пат да го подои 
своето бебе. А потоа, го зел момченцето и го запретал. 
Живо. 

Таа вели дека не смеела да му се спротистави на татка 
си.

Тој вели дека немал пари да го издржува и нејзиното 
трето дете. 

Судските вештаци велат дека бебето веројатно го изеле 
пци скитници во шумата. 

Соседите велат дека не знаеле оти е бремена и дека 
виделе оти се вратила без дете. 

Стјуардот и натаму чека. 
Велам:
- Со млеко.
Ми треба нешто слатко. Што послатко. Неподносливо 

слатко. Нешто што ќе успее да го потисне ова чувство. 
Ја имам ужасната особина да се мачам себеси со визу-

елизација на сите нешта што ме болат.  Ги замислувам ма-
лите усни на тоа бебе на мајчината брадавица, за после-
ден пат.  Го замислувам мирисот на разгрнатите лисја и 
трева. Го замислувам слабичкиот звук  што се слуша под 
тревата додека тие двајца заминуваат. Се фаќам себеси во 
чуден гест, се нишам напред-назад, како Хитлер на онаа 
прочуена Олимпијада, така се нишам, обидувајќи се да не 
заплачам тука над некоја непозната планина, надевајќи се 
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дека моето кафе со млеко ќе биде доволно топло и довол-
но слатко и дека некако ќе ја истресам од себе оваа вест.

Во целата приказна најмногу ги мразам шумските пци 
скитници. Замислувам дека дошле до бебето, дека ги раз-
грнале тревата и лисјата, дека го душкале финиот мирис 
на млеко и штотуку родени солзи и дека потоа во два неж-
ни залака сето тоа го внеле во себе и на светот му ги скра-
тиле маките.   

Во некоја шума, можеби баш оваа која се црнее тука, 
на десет километри под мене, трчка некој сит пес. Тука, 
малку над него, седам јас и пијам кафе со млеко.

Не постои доволно сладок пијалок за нешто вакво. 
Дишам длабоко и гледам во небото насекаде околу себе. 
Сино, проѕирно, свежо.  

Нема шанси да престанам да пушам оваа недела.
Штом ќе ме ослободи овој проклет авион, ќе запалам 

цигара. Виктор тоа не би го направил, знам, но јас не сум 
Виктор и ќе морам.  

Покрај мене седат две млади жени и постојано збору-
ваат, дури сега го сфаќам тоа. Едната од нив ја придржува 
шолјичката токму онака како што сакам, со обете раце. 
Како да се грее на неа. Тоа секогаш ме разнежува. 

Фаќам само фрагменти  од овој разговор: 
„...Сега сè ми е јасно. Тој долго жонглираше со тие три 

топчиња во рацете, додека не сфати дека едното од нив 
мора да го отфрли, инаку сите ќе му испопаѓаат. Излезе 
дека баш јас сум била тоа топче што реши да го фрли...“

„...Двајцата ја пресекоа вешто, заеднички, онаа огро-
мна свадбена торта и сите откачија од воодушевување, 
блексаат блицеви, роднините воздивнуваат, липаат! Ми-
слам во што е финтата? Пресекоа обична торта, значи, 
крем, матени јајца, шлаг, млеко, не пресекоа армиран бе-
тон па да се воодушевуваат толку! Па нели...“
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„... Кога ќе матиш нес-кафе, постои точно одреден број 
капки вода што мора да се стават! Една капка повеќе и тоа 
веќе не е тоа. Тогаш тоа е само безоблична маса.  Колку 
понатаму да се трудиш и да матиш, веќе нема да ти по-
бели под раката онаа смеса. Едноставно веќе нема да те 
слуша...“

„...Не пишувај му! Не го прави подобар и поинтере-
сен одошто е! Напротив, дај му помалку шанси отколку 
на другите. Отпиши му од репертоарот и по нешто од она 
што го има. Е па ако се избори и со тоа - тогаш е стварно 
фаца...“

„...Не верував дека некогаш ќе го изговорам ова: го са-
кам мирисот на неговата пот...“

„...Најмногу би сакала да ми ги врати назад и сите ор-
газми кои му ги дадов...“

„...Да не беше лошата среќа, воопшто не ќе имав 
среќа...“

„...Ма да, и јас така постојано го исклучував телефонот 
сè додека не сфатив дека веќе никој не ме бара...“

„...Сонував како разговарам со некоја жена, психотера-
певт, и како ѝ кажувам дека секогаш ја гушкам перницата 
кога спијам. Таа ме прашува откога така спијам, а јас се 
правам дека не можам да се сетам. Во себе помислувам:  
знам, така спијам откако се омажив...“

„...Без сите други бев тажна, но без него сум нервозна, 
а тоа е битна разлика...“

И тука веќе ја губам нишката. Не ги слушам веќе. Уши-
те повторно ми се затнати, не помага ни прозевањето, ни 
отварањето уста, ни кревањето на веѓите. Му се враќам на 
Виктор. Го гледам тој пердувест облак пред себе и зами-
слувам дека тоа е всушност топченце вата. Виктор седи 
сам во својата аптека, вечер е, тој кине парченца од овој 
облак, става по едно бело купченце во секое шишенце со 
лекови и внимателно ги става затворачите. Кога сè ќе за-
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врши, уште еднаш ги пребројува шишенцата, ги става во 
шкафчето за лекови и ги заклучува. Тука нема никого, но 
правилата се такви, лековите мора да бидат заклучени. 
Виктор секогаш ги почитува сите правила.  Најдобрите 
животи имаат едноставни правила. Правилата внесуваат 
мир. Мирот внесува убавина. Животот на Виктор е убав. 
И секоја болест има своја таблетка, која чека во шкафчето 
за да ја излечи.


