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1 
 

СОПАТНИК 

Се сеќавам на позната шега во која еден млад писател, 
решен да го направи почетокот на својата приказна 
ефективен, убедлив и прилично оригинален, со цел да го 
привлече вниманието дури и на најискусните уредници, ја 
составил следната реченица: 

- По ѓаволите, рече војвотката. 
Чудно е што оваа моја приказна ќе започне на истиот 

начин. Само дамата која извика, не беше војвотка. 
Беше почетокот на јуни. Отидов да работам во Париз и 

се враќав со утрински воз во Лондон, каде што живеев со 
мојот стар пријател, поранешниот белгиски детектив 
Херкул Поаро. 

 Експрес Кале беше невообичаено празен, всушност, во 
мојот оддел имаше само еден патник. Јас набрзина заминав 
од хотелот и бев зафатен, уверувајќи се себеси дека уредно 
ги собрав сите свои докази, кога возот тргна. Дотогаш јас 
одвај ја забележав мојата придружничка, но сега бев грубо 
повикан на фактот за нејзиното постоење. Скокајќи од 
своето седиште, го спушти прозорецот и ја извади главата 
надвор, извикувајќи еден момент подоцна со кратката и 
силна воздишка:  

- По ѓаволите! 
Јас сум старомоден. Сметам дека жената треба да биде 

женствена. Немам трпеливост кон модерната невротична 
девојка која танцува на џез од утро до вечер, пуши како 
оџак и користи јазик од кој би се засрамила секоја белгиска 
жена! Погледнав нагоре, малку намуртено, во убаво, дрско 
лице, прикриено малку од црвена капа. Големите црни 
кадрици ѝ ги покриваа ушите. Проценив дека таа има неш-
то повеќе од седумнаесет години, но нејзиното лице беше 
покриено со прав, а усните ѝ беа црвени. 

Не се засрами, ми го возврати погледот и направи 
експресивна гримаса. 
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- Драги, го шокиравме љубезниот господин! таа извика 
пред замислена публика. 

- Се извинувам за мојот јазик! Воопшто не одговара на 
дама, но, о, Господе, има причина за тоа! Дали знаете дека 
ја изгубив мојата единствена сестра? 

- Навистина? љубезно реков. - Колку жално. 
- Тој не одобрува! забележа дамата. - Тој нè негира 

целосно, мене и сестра ми, што е неправедно, затоа што тој 
не ја видел неа! 

 Ја отворив устата, но таа ме претрка. 
- Не кажувајте повеќе! Никој не ме сака! Ќе влезам во 

градината и ќе јадам црви! Леле! Јас сум скршена! 
Таа се скри зад голем француски стрип. За минута или 

две ја видов како со очите крадешкум ѕирка кон мене над 
врвот од хартијата. И покрај сè, не можев да си помогнам, 
а да не се насмеам и за една минута ја фрли хартијата 
настрана и прсна во смеа. 

- Знаев дека не сте таков простак како што изгледавте, 
извика таа. 

Нејзиното смеење беше толку заразно што не можев, а 
да не ѝ се придружам иако не ми се допаѓаше зборот - 
простак. 

- Ете! Сега сме пријатели! рече дрската девојка. - Кажи 
дека ти е жал за сестра ми. 

- Јас сум многу тажен! 
- Добро момче! 
- Дозволете ми да завршам т.е. да додадам дека, иако 

сум растажен, заради нејзиното отсуство, можам да успеам 
да се справам со тоа многу добро. Направив мало поклону-
вање. 

Но, оваа непредвидлива дама се намурти и одмавна со 
главата. 

- Застанете тука. Претпочитам ‘достоинствено неодо-
брување’ на овие зборови. О, вашето лице! Вели: ‘Таа не е 
од моја класа’. И тука сте во право иако, имајте предвид, 
во денешно време е прилично тешко да се каже. Не може 
секој да разликува обична девојка од војвотка. Ете, сега 
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верувам дека ве шокирав повторно! Старомоден сте. Не 
дека ми пречи тоа. Можам да се справам со луѓе како вас. 
Само мразам галеничиња. Тоа ме прави лута. 

Енергично одмавна со главата. 
- Каква сте кога сте лута? ја прашав со насмевка. 
- Обичен мал ѓавол! Не ми е гајле што ќе кажам или што 

правам! Јас речиси ќе извршев убиство еднаш. Да, нави-
стина. И тој ќе го заслужеше тоа. Италијанска крв имам, 
можам да влезам во неволја во кое бело време. 

- Па, не лутете ми се мене. 
- Нема. Ми се допаѓате уште од првиот момент кога 

погледнав кон вас. Но, изгледате неодобрувачки што нико-
гаш не мислев дека ќе станеме пријатели. 

- Па, станавме. Кажете ми нешто за вас. 
- Јас сум актерка. Не, не таква каква што мислите. Јас 

сум на сцена од дете, кога имав шест години. 
- Молам? реков збунето. 
- Дали некогаш сте виделе деца акробати? 
- О, разбирам! 
- Јас сум родена Американка, но поголемиот дел од 

мојот живот го поминав во Англија. Ние подготвуваме 
ново шоу сега. 

- Ние? 
- Сестра ми и јас. Неколку песни и танци, неколку шеги, 

како и извадоци од стари настапи. Целосно нова идеја 
секогаш погодува. Се заработуваат пари. 

Новата познаничка се наведна напред и слободно 
разговараше, не разбрав ниту половина од она што ми го 
зборуваше. А сепак, открив дека сè повеќе се интересирам 
за неа. Изгледаше толку љубопитна, мешавина од дете и 
жена. Беше многу искусна и, како што рече и самата, 
целосно способна да се грижи за себе. Сепак, имаше нешто 
сосема едноставно во нејзиниот став кон животот и 
нејзината искрена желба да се согласува. 

Поминавме низ Амиен. Името разбуди многу спомени. 
Мојата сопатничка се чинеше дека има интуитивно знаење 
за што размислувам. 
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- Мислите на војната? 
Јас кимнав со главата. 
- Претпоставувам дека бевте во војната?” 
- Да. Еднаш бев ранет, а потоа ме демобилизираа. Сега 

сум еден вид приватен секретар на пратеник. 
- Боже! Тоа е одлично! 
- Не, не е. Има навистина малку работа. Обично имам 

неколку часа работа секој ден. Досадно е. Всушност, не 
знам што ќе правев ако немав друго хоби. 

- Не кажувај дека собираш бубачки! 
- Не, живеам во стан со многу интересна личност. Тој е 

Белгиец, приватен детектив во Лондон и работи исклучи-
телно добро. Тој навистина е исклучителен човек. Почесто 
ги решавал случаите отколку полицијата. 

Мојата сопатничка слушаше со широко отворени очи. 
- Зар не е тоа интересно? Јас сакам криминал. Ги гледам 

сите филмови со криминал. И кога има убиство некаде, ги 
читам сите весници. 

- Дали се сеќавате на случајот ‘Стајлс’? прашав. 
- Чекајте, дали беше за старата дама што беше отруена? 

Некаде во Есекс? 
Јас кимнав со главата. 
- Тоа беше првиот голем случај на Поаро. Несомнено, 

но без него убиецот ќе беше слободен. Поаро заврши голе-
ма работа. 

Фасциниран, се присетив на одделните епизоди од 
случајот и завршив со неочекуваниот исход. Девојчето 
слушаше како маѓепсано. Дури бевме толку внесени што 
возот пристигна во Кале пред да дојдеме. 

- Боже, извинете ме, извика мојата сопатничка. ,,Каде 
ми е пудрата? 

Таа почна да си го пудри лицето и нанесе повторно од 
истиот црвен кармин, гледајќи го постигнатиот ефект во 
малото џебно огледало. 

Реков, двоумејќи се: ,,Можеби е некултурно од моја 
страна, но зошто го правите сето ова? 

Девојката застана и ме погледна изненадено. 
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- Не е дека не сте убава, можете да си дозволите да 
бидете и без тие работи, реков пелтечејќи. 

- О, Господе, морам да го правам тоа, сите девојки го 
прават, не сакам да изгледам како некоја скитничка од 
село. Таа се погледна уште еднаш во огледалото и одобру-
вачки се насмевна, па ја стави нејзината кутија со шминки 
во ташната. - Да се одржува добар изглед е малку напорно. 
Извинете, ама ако девојката се почитува себеси, од неа 
зависи дали ќе дозволи да се запушти. 

На овој важен морален сентимент немав одговор, 
поентата беше кажана. Повикав неколку вратари и заста-
навме на платформата. Мојата сопатничка ја крена раката. 

- Збогум, ќе го подобрам мојот јазик во иднина. 
- Ах, сигурно ќе ми дозволите да внимавам на вас на 

бродот? 
- Можеби нема да бидам на бродот. Мора да видам дали 

мојата сестра сепак отишла во странство. Но, благодарам. 
- Ах, но ќе се сретнеме повторно, сигурно? Се двоумев 

и реков: ,,Сакам да ја запознаам сестра ви. 
Двајцата се насмеавме. 
- Тоа е убаво од вас, ќе ѝ кажам што сте рекле. Нема да 

ми пречи да ве видам повторно, бевте навистина добар кон 
мене на ова патување. Но, вашиот израз на лицето на 
почетокот беше точен. Не сум ваш тип и тоа носи неволји. 
Го знам тоа добро. 

Нејзиното лице се промени во моментот, изгледаше 
луто и одмаздувачки. 

- Збогум, рече таа. 
- Зар нема да ми го кажете вашето име? викнав додека 

таа си одеше. Погледна преку рамото. 
- Пепелашка, рече таа и се насмевна. 
Размислував кога и дали повторно ќе ја видам 

Пепелашка. 
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2.  
 

АПЕЛ ЗА ПОМОШ 

 
Беше пет минути по девет кога следното утро влегов во 

заедничката просторија за седење за појадок. Мојот 
пријател Поаро, точно до минута како и обично, ја лупеше 
лушпата на неговото второ јајце. Ме поздрави со насмевка. 

- Дали спиевте добро? Се опоравивте од ужасното 
патување? Чудо е што сте скоро точен утрово. Пардон, но 
вашата вратоврска не е симетрична. Забележа дека го 
менувам разговорот. 

На друго место, го опишав Херкул Поаро. Извонреден 
мал човек! Беше висок еден метар и шеесет и два 
сантиметри, главата му беше во облик на јајце и секогаш ја 
замавнуваше на едната страна, очи што блескаа зелено 
кога беше возбуден, строги војнички мустаќи, огромна 
доза на достоинство! Тој беше уреден и дотеран во 
изгледот. За уредност од секаков вид, тој имаше апсолутна 
страст. Беше мачење за малиот човек ако на него имаше 
искривен накит, дамка прашина или искината кошула, сè 
додека не можеше да ги олесни своите чувства со 
исправање на недостатоците. - Редот и - Методот беа 
негови богови. Тој ги презираше физичките докази, како 
отпечатоци и пепел од цигари и тврдеше дека таквите 
докази никогаш нема да му помогнат на детективот да 
разреши некој проблем. Потоа, со апсурдно самозадовол-
ство ќе ја чукнеше јајцевидната глава и ќе речеше: - 
Вистинската работа се работи однатре. Малите мозочни 
ќелии, запомнете ги секогаш малите мозочни ќелии, мој 
драг пријателе. 

Седнав на своето место и му одговорив на Поаро дека 
едночасовното патување од Кале до Довер не можам да го 
опишам со епитетот - ужасно. 

Поаро мавташе со лажицата за јајце енергично, побивај-
ќи ја мојата забелешка. 
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- Воопшто не е така! Зарем никој од вашите англиски 
поети не вели дека времето се брои, не со часови, туку со 
отчукувања на срцето? 

- Сепак, ми се допаѓаше што Браунинг мислел на нешто 
поромантично од морска болест. 

- Има нешто интересно во поштата? прашав. 
Поаро одмавна со главата незадоволно. 
- Сè уште не сум ги видел писмата, но ништо интересно 

не пристигнува во денешно време. Големите криминалци, 
криминалци со метод, тие не постојат во денешно време. 
За сè што бев повикан во последно време, беше банално до 
крајност. Ме повикуваат да барам кучиња на модни дами, 
Последно нешто што предизвика интерес беше аферата со 
дијамантот Јардли, што беше пред неколку месеци, прија-
теле. 

Очајно одмавна со главата, а јас се насмеав. 
- Бидете оптимист, Поаро, среќата ќе се смени. Отворе-

те ги писмата. Од каде знаете, можеби голем случај се 
наѕира на хоризонтот. 

Поаро се насмевна и го зеде прекрасното ноже за 
хартија со кое ги отвораше писмата, отвори неколку плика 
што стоеја покрај чинијата. 

- Сметка. Друга сметка. Станувам екстравагантен како 
што стареам. Аха! Белешка од Џап. 

- Да? Ги начулив ушите. Џап беше инспектор од Скот-
ланд Јард кој одеднаш нè запозна со еден интересен случај. 

- Тој само ми се заблагодарува (во негов стил) за малата 
помош во случајот ‘Абериствит’. Среќен сум што му 
помогнав. 

Поаро продолжи спокојно да ги чита писмата. 
- Предлог да им одржам предавање на нашите локални 

извидници. Грофицата Форфејн би била благодарна ако ја 
посетам, претпоставувам дека си го загубила кучето! Сти-
гнавме до последното писмо. Ах! 

Погледнав, набрзина ја забележав промената во негови-
от глас. Поаро внимателно читаше. По минута ми го фрли 
писмото. 
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- Ова е необично, пријателе. Прочитајте сами. 
Писмото беше напишано на хартија произведена во 

странство, со голем карактеристичен ракопис. 
 

Вила Женвиев, 
Мерлинвил-сур-мер, Франција 

 
Почитуван господине, ми требаат услуги на детектив 

и запричините за кои ми е потребен ќе ви се каже подоцна, 
не сакав да ја повикам официјалната полиција. Слушнав за 
вас од неколку места и сите извештаи покажуваат дека 
не сте само човек со голема способност, туку, исто така, 
знаете да бидете дискретен. Не сакам да изнесувам 
детали во писмото, но заради една тајна што само јас ја 
знам, секојдневно стравувам за својат живот. Убеден сум 
дека опасноста е непосредна и затоа ве молам да не 
губите време, туку веднаш да дојдете во Франција. Ќе 
испратам автомобил да ве пречека во Кале, но известете 
ме кога ќе доаѓате. Ќе ви бидам должен ако ги оставите 
сите случаи што ги имате и се посветите само на мојот 
случај. Подготвен сум да ја платам неопходната 
компензација. Веројатно ќе ми требаат вашите услуги за 
значителен временски период, бидејќи може да биде 
потребно да одите во Сантијаго, каде што поминав 
неколку години од мојот живот. Ќе ви бидам должен ако 
сами си го одредите хонорарот.. 

Уште еднаш ве потсетувам дека работата е итна. 
 

Со почит, 
П. Рено 

  
Под потписот стоеше набрзина испишана линија, скоро 

нечитлива: 
- Ви се молам, дојдете! 
Го вратив писмото и почувствував како срцето ми чука 

побрзо. 
- Конечно! реков. - Еве нешто необично. 
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- Да, навистина, се согласи Поаро замислено. 
- Ќе одите, нели, продолжив. 
Поаро кимна со главата. Длабоко размислуваше. Ко-

нечно, реши и погледна нагоре кон часовникот. Неговото 
лице беше многу замислено. 

- Видете, пријателе, нема време за губење. ‘Континен-
тал експрес’ ја напушта Викторија во 11 часот. Не грижете 
се. Има време. Можеме да поразговараме десет минути. 
Вие ќе ме придружувате, нели? 

- Па... 
- Самите ми кажавте дека не сте му потребни на вашиот 

работодавец во следните неколку недели. 
- Да, но овој господин Рено силно нагласува дека 

случајот е доверлив. 
- Де, де, де! Јас ќе се справам со г. Рено. Патем, ми се 

чини дека го знам името? 
- Има еден познат јужноамерикански милионер. 

Неговото име е Рено. Не знам дали станува збор за истиот. 
- Без сомнение. Тоа го објаснува споменувањето на 

Сантијаго. Сантијаго е во Чиле, а Чиле е во Јужна 
Америка! 

О, Господе, Поаро! Реков возбудено, ми мириса на 
добра исплата овде, ако успееме, ќе заработиме богатство. 

- Немојте да бидете толку сигурен во тоа пријателе, 
богатиот човек не е толку дарежлив. Како и да е, не ме 
привлекуваат парите во случајов. Во едно сум сигурен, 
немаме време за губење, но има нешто чудно во случајов, 
што го привлече моето внимание. Го забележавте пост-
скриптумот? Како ви изгледаше? 

- Забележав. 
- Јасно е дека тој го напишал писмото спокојно, но на 

крајот се вознемирил и ги напишал последните очајни 
зборови. 

Но, мојот пријател енергично одмавна со главата. 
- Не сте во право. Нели гледате дека мастилото на 

потписот е скоро црно, а последните зборови се прилично 
избледени? 
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- Па? реков збунето. 
- О Господе, пријателе, користете ги вашите мали 

мозочни ќелии. Зарем не е очигледно? Господинот Рено го 
напишал своето писмо. Без да го размачка, внимателно го 
препрочитува. Тогаш, не импулсивно, туку намерно, ги 
додал тие последни зборови и го размачкал листот... 

- Но, зошто? 
- По ѓаволите, за да има ефект врз мене, како што има 

врз тебе. 
- Што? 
- Да, за да биде сигурен дека ќе одам! Тој го препрочи-

тал писмото и бил незадоволен. Тоа не било доволно 
силно! 

Застана, а потоа додаде тивко, очите му светкаа од тоа 
зелено светло кое секогаш даваше внатрешна возбуда:-  - 
Така, пријателе, бидејќи тој натпис беше додаден, не 
импулсивно, туку трезвено, со ладна глава, итноста е 
многу голема и ние мора да стигнеме што е можно 
поскоро. 

- Мерлинвил, промрморев замислено. - Имам слушнато 
за тоа место, мислам. 

Поаро кимна со главата. 
- Тоа е тивко мало место, но елегантно! Се наоѓа на 

средина на патот помеѓу Булоњ и Кале. Господин Рено има 
куќа во Англија, мислам? 

- Да, во Ратланд Гејт, колку што се сеќавам. Исто така, 
има голема палата некаде во Хертфордшир. Но, навистина 
многу малку знам за него, не се појавува често во јавноста. 
Верувам дека има акции во некои банки во градот и 
поголемиот дел од неговиот живот го поминал во Чиле и 
Аргентина. 

- Па, ќе ги чуеме сите детали од самиот човек. Дојдете, 
да се спакуваме. Секој ќе носи по едно куферче и ќе земеме 
такси. 

Во единаесет часот ја напуштивме Викторија и се 
упативме кон Довер. Пред да тргнеме, Поаро му испрати 
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телеграма на г. Рено, во која му го кажува времето на 
нашето пристигнување во Кале. 

- Изненаден сум што не зедовте неколку шишиња со 
некој лек против морска болест, Поаро, забележав зло-
намерно, додека се присетував на нашиот разговор за 
време на појадокот. Мојот пријател, кој нервозно го 
гледаше времето, ми се обрати со прекор. 

- Дали сте го заборавиле методот кој е најстариот и 
одличен на Лавергие? Неговиот систем, јас го вежбам 
секогаш. Човек наоѓа баланс, ако се сеќавате, вртејќи ја 
главата одлево надесно, издишувајќи, броејќи до шест 
помеѓу секој здив. 

- Ај, се изморив. - Ќе бидете уморни од балансирање и 
броење до шест во времето кога ќе стигнете до Сантијаго, 
или Буенос Аирес, или каде и да стигнете. 

- Како не! Вие мислите дека ќе одам во Сантијаго? 
- Господин Рено го предлага тоа во своето писмо. 
- Тој не ги знае методите на Херкул Поаро. Јас не трчам 

напред и назад, патувајќи насекаде. Мојата работа е завр-
шена однатре, овде, го потчукна своето челото значително. 

Како и обично, оваа забелешка ја разбуди мојата 
аргументирана способност. 

 - Сето тоа е во ред, Поаро, но мислам дека ви станува 
навика да презирате одредени работи. Отпечатоците од 
прсти понекогаш доведуваат до апсење и осудување на 
убиецот. 

- И, без сомнение, обесиле повеќе од еден невин човек, 
остро забележа Поаро. 

- Но, сигурна е студијата за отпечатоците од прсти и 
стапалки, пепел од цигари, различни видови кал и други 
индиции што се состојат од минутно набљудување на 
деталите. Сите овие се од витално значење и важни. 

- Секако. Никогаш не сум кажал поинаку. Обучениот 
набљудувач, експерт, без сомнение е корисен! Но, другите 
се над експертите! На нив експертите им ги носат фактите, 
нивната деловна активност е методот на кривичното дело, 
неговото логично заклучување, правилната низа и 
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редоследот на фактите; пред сè, вистинската психологија 
на случајот. Вие сте ловеле лисици, нели? 

- Ловев малку, сега и порано, реков збунет од оваа 
ненадејна промена на предметот. - Зошто? 

- Добро, за лов на лисиците, ти требаат кучињата, зарем 
не? 

- Песови, внимателно поправив. - Да, секако. 
- Но, сепак, Поаро замавна со прстот кон мене. - Вие не 

слеговте од вашиот коњ за да трчате по земјата мирисајќи 
со носот и изговарајќи гласно ав-ав? 

И покрај сè, се смеев неизмерно. Поаро на задоволен 
начин кимна со главата. 

- Значи, ја оставате работата на песовите. Сепак, барате 
јас, Херкул Поаро, да се направам смешен со лежење 
(евентуално на влажна трева), да проучувам хипотетички 
стапала и треба да собирам пепел од цигари кога не 
разликувам еден вид од другиот. Запомнете ја мистеријата 
на Плимут експрес. Добриот детектив Џап замина и 
направи преглед на железничката линија. Кога се врати, 
јас, без да се помрднам од мојот апартман, бев во можност 
да му кажам што точно најде. 

- Значи, вие мислите дека Џап залудно го потрошил 
своето време. 

- Никако, бидејќи неговите докази ја потврдија мојата 
теорија. Но, требаше да си го потрошам времето ако и јас 
отидев. Исто е и со т.н. ‘експерти’. Се сеќавате на сведо-
штвото во ракопис во случајот ‘Кавендиш’. Прашањето на 
еден советник сведочи за сличностите, одбраната носи 
докази за да се покаже различност. Целиот јазик е многу 
технички. И резултатот? Она што сите го знаевме на прво 
место. Ракописот беше многу сличен како на Џон 
Кавендиш. И психолошкиот ум е соочен со прашањето: 
‘Зошто?’ Затоа што беше всушност неговиот? Или затоа 
што некој сакал да помислиме дека е негов? Јас одговорив 
на тоа прашање, пријателе и точно одговорив. 

И Поаро, ефективно замолкна, откако ме убеди, се 
потпре задоволен.  


