
 
 
 
 
 

 
 

ЧЕКАЈЌИ ГО КРАЈОТ 
[РУХИ МУЏЕРЕТ] 

 
На моја возраст љубов е да решиш на чии раце да умреш.  

Впрочем и на секоја возраст е така.  
 

Мурат Ментеш 
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Сите нешта кои се раскажани во оваа книга се производ 
на фантазијата.  

Се надевам дека никогаш не ќе се остварат. 
[ М.М.] 
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[АВНИ ВАВ] 

 
Животот е на друго место. 

[МИЛАН КУНДЕРА] 
 

Јас е некој друг. 
[АРТУР РЕМБО] 
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Кока-кола возот се судира во Пепси бродот! 

Ова е нешто како судирање среде Атланскиот Океан  
 на игли топуски, расфрлани една по една од Русија и Америка 

[РОЛФ-ДИТЕР ХОЕР] 
 
 

„Како оди животот?“ 
„Прашај некого што живее.“  
„Не успеавме да се видиме вчера, каде бевте?“ 
„Бев на погребната церемонија на докторот што пред 30 

години ми рече ‘ви преостануваат уште 3 месеци живот’.“ 
„Нека му е лесна земјата.“  
Со господинот Рухи седевме во градината за чај на кејот 

на железничката станица Хајдарпаша. Комитетот галеби, 
нареден на насипот, цивкаше со скандинавски акцент. 
Полудените корморани нурнуваа и излегуваа од најлонската 
темнина. 

„Доста е господине Рухи, шеќерот одамна се стопи, пијте 
веќе.“ 

„Ова е единствениот спорт што можам да го правам: 
мешање чај.“ 

„Не бидете неправеден со себе господине, прилично сте 
снажен.“ 

Во три голтки, едно по друго, го испи својот остинат чај: 
„Жити Бога господине Авни, која е разликата меѓу мене и 
еленот што гледа во пушката на ловецот?“ 

„Вие сте сѐ уште ловец, драг господине. Волкот и да 
остаре, не го се менува карактерот.“  

„А кој сака да е стогодишен?“ - промрмори тој. 
„Тие што се деведесет и деветгодишни“ - реков. 
Додека ги земаше празните чашки од чајот, келнерот 

праша: „Сакате нешто друго?“ 
Го подигнав прстот: „Би зел... една кока-кола.“  
Со израз на осуденик кој се решава на последната желба, 

Рухи Муџерет праша: „Има топло пепси?“ 
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Келнерот беше научил во миг да се носи со секаква не-
прилика: „Ако сакате да ви го згреам малку шишето во 
шпоретот?“ 

„Ќе биде добредојдено.“  
Господинот Рухи, во некое фи време бил ноќен стражар 

на железничката станица Хајдарпаша. Одвреме-навреме 
наминуваме тука. Госпоѓата Зехра, директорката на желез-
ничката станица, доаѓа и ни прави чест. Персоналот на 
станицата го сака господинот Рухи и не му ускратуваат 
почит. И колку да се обидуваме никој да не нѐ види, паѓаат 
во очи нашите бради што понекогаш светат како морски све-
тилник, а некогаш како карпа сол. Од звучниците монтирани 
на столбовите на светилките што ја опколуваат чајната 
градината, се слуша песната Младоста е чад во мојата глава 
на дуетот Ѓузин-Баха: 

„Дал си ти бисерно цвеќе што ја краси мојата љубовна 
градина? 

Дал си ти светулка што ми ја осветлува ноќта?“ 
„Ги сакам овие нови песни“ - велам. Во мигот кога 

реченицата ми излегува од устата, сфаќам дека песнава е 
стара 30 години. 

„Јас требаше оваа песна воопшто и да не можам да ја 
слушнам, господине Авни... Која година бевте вие родени?“ 

„На овој свет сум дошол 1339 година од Хиџрата, во 
месец Рабиулевел.“ 

„Значи 1920 година од нашата ера?“ 
„Токму ја погодивте.“  
„Кога си се родил ти, јас мора веќе одамна да сум ја вку-

сил маченичката смрт. Не е знак за арно ова што вака пиеме 
сокче еден спроти друг. Не требаше никогаш да се оженам. 
Не требаше никогаш да ја видам смртта на своите чеда. 
Свеста ми се зема кога ќе се погледнам во огледало.“ 

„Зошто господине Рухи?“ 
„Затоа што јас сум некаков знак на Судниот ден.“  
Во тој миг се слушна сирената на еден фериброд. „Ааа? 

Господине Рухи погледнете! Пепси брод!“ 
„Пепси брод?“ Рухи Муџерет се сврти и погледна зад 

себе. Брод обоен во боите на пепси, се приближуваше кон 
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пристаништето. Оџакот му беше во форма на огромно шише 
пепси. Од отворот на шишето се издигаше чад. Сите патници 
беа облечени во пепси костими и танцуваа на песната на 
пепси која ги надгласуваше звуците од околината. Не мисли-
те вие дека девојките на палуба изгледаат поатрактивно на 
палуба отколку на сцена? Пред пристаништето, ТВ репорте-
рите со камери и шарени микрофони беа почнале со прено-
сот. Очигледно меѓу пепси патниците се наоѓаа и некои поп 
ѕвезди. 

Подигајќи го шишето во раката, господинот Рухи му 
наздрави на бродот. По кратко колебање и јас го подигнав 
шишето кока-кола и се чукнав со шишето на господинот 
Рухи. Дури иако не сум ставил пијалак во уста дваесет и две 
години, јас сум алкохоличар. 

„Како? Ви се допаѓа бродот?“ 
„Што велиш, и ние да се качиме господине Авни?“ Нели 

велат дека староста е второ детство и навистина е така.  
„Секако, се разбира.“ Му викнав на келнерот: „Момче, 

колку сме должни?“ 
Пополека се исправивме. И двајцата воодушевено гледав-

ме во бродот. Ни ги имаше заслепено очите. 
Ете, токму во тој миг од зградата на железничката 

станица се искорна дива врева. Еден патнички воз полета, 
расцепувајќи го мермерниот под. На возот со црвени вагони 
во форма на лименки со огромни букви пишуваше „Кока-
кола Вкусот на животот.“ Оваа металик реченица се 
извиши во воздухот распламнувајќи се, го распарчи покри-
вот од зградата на пристаниште и се судри во Пепси бродот. 
Шишето на врвот сето се изрони како сол и локомотивата на 
возот удри во насипот! За секунда почна огромен пожар и 
темноцрн чад со пенеење и ширење се извишуваше кон 
небото. Песните имаа замолкнато. Еден по друг не престану-
ваа ужасните крици. Луѓето бегаа како сенки на апокалип-
сата на светот. Рухи Муџерет и јас останавме стаписани, како 
залепени в место. Од горната палуба на бродот се разлетуваа 
трупови цели во крв. Камерите снимаа. Нашето скромно 
уживање на кејот се имаше претворено во хаотична 
катастрофа. Еден череп што излета од скршениот прозорец 
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на возот, отскокна од земја и тркалајќи се, удри во ногата на 
господинот Рухи! Следејќи го черепот, една камера беше 
свртена кон нас. Го фатив Рухи Муџерет за рака и го 
повлеков назад. Пополека се оддалечувавме. Дури и морето 
беше зафатено од пламен. Се слушна експлозија. БУМ! 
Запалени метални острици паѓаа како конфети. Додека 
патниците на бродот се вареа, оние во возот се печеа. Еден 
пес што минуваше покрај нас, со лаење протестираше за 
настанот. Пуф! На главата на песот падна еден спржен галеб! 
Додека вртевме зад аголот од зградата на железницата, 
последен пат ја погледнав катастрофалната глетка. Над 
руините од бродот и возот летаа полициски хеликоптери. 
Додека ги носеше своите срмени коси кон надворешните 
скали, директорката на железницата, Зехра Зарифоглу 
извикуваше: „Кока-колаааа! Напиток на победницитееее!!!“ 
Веројано погрешно сум слушнал. Старост. Кога свртивме 
зад аголот се пресретнавме со конвој составен од пожарни-
карни, амбулантни и полициски возила. Нивните сирени се 
мешаа една со друга. 

Чекоревме некое време. Откако се оддалечивме онолку за 
да можеме да се слушнеме еден со друг, Рухи Муџерет ја 
доближи устата до моето уво: „Сфати ли сега зошто сакам да 
умрам? 

Некои беа обележани од судбината. Рухи Муџерет беше 
еден од нив. 
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[РУХИ МУЏЕРЕТ] 
 

Којзнае колку скоро ќе умрам 
[ТУРСКА ПОП-ФОЛК ПЕСНА] 

 
Којзнае можеби утре, можеби поскоро од утре. 
[МЕХМЕТ АРИФ ЕРСОЈ, Турскиот марш на 

независноста] 
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Пеналите на Азраил! 

 ‘Посакувам со својот последен здив на тоа твое убаво име/ 
Да се сетам и среќен да умрам’ 

 [РИЗА ТЕФИК БОЛУКБАШИ, 1869-1949] 
 
 
Знате ли што е 100 години криза? 
Не наликува на пубертетските проблеми. Не се смирува 

со скокање и рипање. 
Сосема е поинаква од 30-годишната депресија. Не се 

растерува со нејасен комплимент („Си ослабнал?“). 
Не треба да биде побркана со средовечна криза. Лишена 

е од утехите за „второ доба.“ 
Времето секогаш работи против нас. Меѓутоа, да сте на 

моја возраст, секој здив ќе ви даде вкус на битка. Како што 
се изразуваат младите „играм на продолженија“: Уште колку 
пенали на Азраил – ангелот на смртта, можам да одбранам? 

Но сепак, не се обидувам да ја променам иднината. Ја 
сакам онаква како што е сега. 
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Идентичното повторување на војната 

 
Со површно преврзување на раните, бев повторно 

испратен на военото поле. И сѐ уште сум тука. 
 [ЕСПИРИТО ЗЕЛЕЗА, 1877–1941, Крвави чорапи] 

 
Пролетта 1919 година беше без пеперутки, цвеќиња и 

птици. Англичаните беа собрале како оружје сѐ што имаше, 
дури до ножот за леб во кујната. Имаа забрането и 
излегување на улица. На дуќаните им беа ставени катанци. 
Месото и овошјето скапуваа по чаршиите. Градот Антеп 
рѓосуваше во придружба на вревата. 

Англичаните кои во октомври се повлекоа од Антеп им 
дадоа бакнеж за среќа на Французите. Тоа беше двојката 
џелати што ја менуваа смената. Француските трупи со 
ерменска арома, наликуваа на хиени во кланица. Лигите им 
течеа како чешми... 

Се обидувавме да го најдеме излезот од пеколот. Испука-
ната муниција ми се забиваше во стапалата. Антеп го имаше 
обвиено густ чад од барут.  

Токму единаесет месеци француската војска го потпалу-
ваше огнот. Врз нас исфрлија 70 илјади куршуми, зажарени 
железни трња... 

Непријателските топови возвраќаа на грмењето на 
зимското небо. Снегот паѓаше измешан со мазут и крв. Од 
студот им се имаа смрзнато дури и нозете на волците. 

На прагот на војна, пулсот на народот се забрзува. Бевме 
на иста линија со нивните пушки и бајонети. Љубовите беа 
прекинати. Свадбите беа откажани. Храната се имаше 
претворено во отров и горчина. Училиштата, работните 
места и нивите беа испразнети... 

Едно дете по име Мехмет Камил, на 10-12 годишна 
возраст, заедно со мајка си беа купиле леб од фурната и се 
враќаа дома. Двајца пијаници во униформа почнале да ја 
малтретираат женичката и се обиделе да ѝ го скинат 
фереџето. Камил зел камен од земја и го зафрлил по 
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силувачите Французи. Токму таму, пред очите на мајка му, 
тие го прободеле детето со бајонетите! 

Трпеливоста на народот била надмината, меѓутоа му 
биле врзани рацете.  

Имамот Мехмет беше од богато семејство. Беше со дух 
на воин. Поиздржлив од витез и побрз од самурај. 

Мехмет Саит, кој беше познат под името Шахин-бег, 
беше еден од водачите на Силите на народниот отпор. Со 
своите луѓе го затвори патот Килис – Антеп. Во краткото 
писмо што му го испрати на францускиот командат, имаше 
напишано: „Фрлањето во смрт заради чест и слобода, за нас 
е послатко отколку пиење ладна вода на оваа августовска 
врелина. И вие сте луѓе чии души вредат. Не напаѓајте нѐ.“ 
Ова беа зборовите на еден 29-годишен човек, кој 1,5 месец 
потоа ќе биде погоден од непријателски куршум. 

Во март илјадници француски војници преминаа во 
офанзива. А ние под команда на Шахин-бег, на врвовите на 
Кизилбурун, им се спротивставивме. Врз нас паѓаше дожд од 
топовска муниција. Бевме заглавени во рововите. Коњот на 
Шахин-бег се имаше исплашено од куршумите и не можеше 
да направи ни чекор. Тој скокна од коњот и почна да трча 
право кон непријателот кој се имаше позиционирано зад 
Азраил. Мора да знаеше нешто. 

Погодена од топовските ѓулиња, земјата се брануваше 
како бесно море. 

Бевме среде бура што расфрлаше искри. 
Војната го зашеметува човека. 
Пулсот ни биеше во пушките. 
Пушките како небаре да ни беа коски што излегле од 

рацете. 
Силата ни беше секната од глад. Но сепак со бајонетите 

се обидувавме да го запреме небото, кое горејќи разбеснето, 
се уриваше врз нас. 

Утрото на 2-ри април 1920-та, ги нападнавме францус-
ките трупи што се имаа стационирано во Бостанџик. 

Имав 15 години.  
Во таа мешаница, се имав протнато низ задниот прозорец 

на спалната соба во вилата во која престојуваше 
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полковникот Андреа. Си мислев дека ако го застрелам 
командатот, нештата ќе можат да се средат. Но во пушката 
немав куршуми. Одвнатре доаѓаа звуци на чекори. Во очи ми 
падна сјајната пушка оставена на величествениот кревет: тоа 
беше бертје МЛЕ модел од 1916 година... Пополека се 
приближив и бесшумно ја зедов. Металните делови ѝ беа 
позлатени. Додека го проучував овој заслепувачки плен, 
мојата пушка ми се лизна од рака и падна. Еден од војниците 
на стража со трчање влета внатре. Ја вперив бертјето и го 
повлеков петлето. Промашив, но дежурниот сепак се 
преврти на грб.  

Со двете пушки во раката, скокнав од прозорецот и си ги 
спраштив петиците. По мене беше испукано најмалку 
десетпати. Трчајќи низ дрвјата, фала Богу, стигнав до врвот 
жив и здрав. 

Откако ги извадив четирите куршуми преостанати во 
магацинот, пушката на полковникот Андреа ја завиткав во 
повеќе слоеви платно и ја закопав во градината на нашата 
куќа. 

Не знам што точно ми минуваше во паметот. 
Војната се одвиваше во духот на турнир на убиства. 

Враните потскокнуваа на труповите расфрлани на сите 
страни од градот. 

Кога ќе беше застрелан некој до мене, крвта што прскаше, 
ми се лепеше за лицето како врели дамки. 

Еден куршум ми го распори левото раме и мина. 
Сѐ гореше, каде и да се погледнеше, каде и да се пуштеше 

рака, се извишуваше валкан, црн чад.  
Парчињата месо се топеа во калта, а крвта во вировите 

вода. Земјата ја цицаше нашата крв, а потоа ги џвакаше и ги 
голташе нашите меса и коски. 

Март 28-ми, 1920... Телото на Шахин-бег беше 
пронајдено кај мостот Елмали. 

Од 10 илјади куќи, 8 илјади беа изрешетани и разронети. 
Градот се имаше претворено во галерија на урнатини, 

антологија на елегии. 
Сѐ беше или многу врело или многу студено. Осцилирав-

ме меѓу горење и смрзнување. 
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Од несоница очите ни беа врамени во поцрнети кругови. 
Сакавме да отспиеме длабок сон, но се плашевме од уми-

рање. Но да се биде буден значеше да се доживува кошмар. 
И покрај заканите и гладот, кој стигна до критичен 

стадиум, градот Антеп се опираше на француската опсада 
која траеше со месеци. 

Наместа, опсадата беше пробиена со напади од отпорот. 
Но залудно, кога дента на 9-ти февруари 1920 година, во 

10 часот, Антеп се предаде на Французите. 
Крилјата ни беа скршени, главите ни беа наведнати. Со 

закон донесен од Големото народно собрание во Анкара, 
името на градот беше сменето во ‘Газијантеп’, во чест на 
оние кои умреа бранејќи го. 

По десет месеци полни жалост и незадоволство, на 25-ти 
декември, ете турската армија влегува во градот. 

Тој ден си се простивме со нашите загинати херои. 
Раната на моето рамо најпосле се закорави. Облечен во 

униформа, го репетирам пиштолот во придружба на маршот 
и трипати стрелам во небото. Бледото зимско сонце почнува 
да сјае. 

И аплаузи..! 
Илјадниците луѓе на трибините ми аплаудираат. На 

прославата на 84-годишнината од ослободувањето на Антеп, 
со ухранети коњи, оружје-играчка и робусни коњаници, се 
повторува војната, онаа што отвори рани во моите кожа и 
душа. 

 
* 

Јас сум вашиот покорен слуга, Рухи Муџерет1. Јас сум 
последниот жив ветеран од Војната за независност. 
Единствената жива силуета во исправеното огледало на 
историјата. Имам токму 100 години. Значи, пред да ја 
дочитате оваа книга, ќе се имам преселено во населбата со 

 
1 Името Рухи Муџерет [Ruhi Mücceret] има значење „чиста душа“ на турски и 
е израз што се споменува во стиховите на химната, Марш на независноста. 
(заб. на прев.) 
 


