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Колку долго ќе ги браниш неправедните
и ќе покажуваш пристрасност кон злите?
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1. Место и датум

Сао Паоло, 9 мај 2000 година.
Вторник.

2. Временска прогноза

Во главниот град на државата денес небото ќе се 
менува, од прекриено со облаци до облачно.

Температура - минимална: 14°; максимална: 23°.
Квалитет на воздухот – вообичаен до добар.
Сонцето ќе изгрее во 6.42 часот, а ќе зајде во 5.27 

часот.
Млада месечина.

3. Агиологија

Света Катерина од Болоња, родена во Ферара, 
Италија, во 1413, беше главна игуменија во еден мана-
стир во Болоња. На Божиќ, во 1456 година, таа го зеде 
бебето Исус од рацете на Пресвета Богородица. Таа го 
посвети својот живот на сиромашните и исполнување-
то на Божјата волја го сметаше за нејзин единствен по-
вик. Почина во 1463 година.
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4. На пат

Неон забрза по нерамниот асфалт, игнорирајќи ги 
наборите, испакнатините, вдлабнатините, дупките, 
испупчените места, гребените, камчињата, црните 
дупки во црната ноќ, заробен, хипнотичка музика, 
там-там, там-там, диригира неговиот разнишан куфер, 
там-там, там-там, сензуалните раце ја галат кожата на 
воланот, там-там, там-там, телото, автомобилот, одат 
напред, отимајќи ги светлата кои светкаат на лево и 
на десно, прстенот купен на патот Портобело, сате-
лит на прстенот на прстот на десната рака, там-там, 
там-там, метеорот татни накај аеродромот Кумбика, 
итајќи опасно кон фаровите на автобусите кои доаѓаат 
од сите страни.

Повеќе шупаци за зафркнување
единаесетка, долга пет стапки, има на документи-

те за регрутација во војска, кошула и панталони на 
„Џорџо Армани“, дамка од истурена колонска вода 
„Поло“, италијански чевли, чист и избричен, коса  ис-
трижена на двојка, златен „ролекс“ под манжетните.

Повеќе шупаци за зафркнување 
таа би требало да е пристигната досега, една од оние 

ѕвезди кои нежно се движат над автопатот, жената, га-
здата.

Итен бизнис во Бразилија, објаснив
да, секако, тој се однесува кон него како
Синот, кој, тој би сакал да го има
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да, секако, шупак, курвин син, кој се топори со не-
говите стероиди по шанковите и баровите.
да, секако, шупак, курвин син, кој парадира со не-
говите стероиди околу шанковите и во клубовите 
– речиси лузер – кај горилите и проститутките – 
речиси лузер -  кај дактилографската машина во 
реонот, речиси.
Да, но, тој е сè уште мој син
Кој ги поткупува полицајците,

главниот инспектор,
сопственикот на клубот, 
проститутките,
горилите,

да, но, тој сè уште е мој син
да, секако, ќерката живее во Ембу, макробиотичар-
ка, езотерична уметница чии слики се секогаш исти
не постојат толку слепи
црвени, хистерични, спазматични, дебели, фини 
засеци, бела позадина,
бидејќи нема да се види
неа еднаш ја ебев страшно во нејзиното студио, по-
меѓу четките и кутиите со боја, на големото празно 
платно, спружено на масата
ова е уметност
таа, мирисот на темјан,
марихуаната е природна
голи под индискиот шал, капки сперма на белата 
површина
ова е уметност
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повеќе шупаци за зафркнување
таа се муртеше со каење? во еден агол, само
најмена рака
да, но татко ми ме сака
компетентен професионалец
затоа што му заработив пари на берзата
огромен стан во Моема, по еден на кат, три апарт-
мани, јас најмив еден од оние, кралските, парите 
не се проблем, тој оди во градот, девојките не мо-
жат да веруваат во тоа, потоа им велам дека де-
корот е од тој и тој, и тие свршуваат
да, компетентен:
пред шест години беше страшно слаб низ скудната 
сенка на тажните улици на Мурие, тажен град
пред пет години, тој беше наврнат од првите сне-
гулки во Ферфилд Охајо, благодарение на амери-
канската подрачна стипендија добиена на конкурс 
во Ротари клубот од Мурие, тажен град
пред четири години, додека беше на пракса во 
градската банка
чмаеше во градската банка
две години тој заработуваше пари за
старецот не ми остави проклето ништо 
веќе една година тој ги мести книгите во брокер-
ската куќа
сето тоа ќе оди на
таа пристигна од лондонскиот Гетвик, прстенот ку-
пен на патот Портобело, на дланката на нејзината 
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рака
тоа е твое
како беше во Лондон?
там-там, там-там, там-там

5. Без размислување

Еве доаѓа триото, во една колона, по патеката од 
страна на патот. Нивните тела, смалени од темнината, 
се појавуваа накратко од фаровите на камионите, ав-
тобусите и автомобилите, и го насетуваа својот пат во 
ноќта. Тројцата газеа преку грмушките, високата тре-
ва им ги гребеше ногавиците на пантaлоните.

Тие се татко, син и уште еден, познат само по ви-
дување, кој со охрабрувачките зборови Сигурно дека 
можеш, тоа го правам од нога веќе десет години. 
Проклето штедење на крајот на месецот,одлучи да 
им се придружи.

Човек користи машина за косење како превозно 
средство до Лима. 

Момчето има десет или единаесет, и толку е слабо 
што изгледа дури и помладо. Го напушти училиштето 
за да го продава сендвичи со виршли - со кечап или 
мајонез и „кока-кола“, надвор од фирмата каде што ра-
боти татко му. Тој ја чува својата количка таму во текот 
на ноќта, во дворот, и чуварите внимаваат на неа. Кога 
ќе порасне и ќе биде свој човек, тој сака да биде возач 
на камион.
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Другиот, е невработен, и е за што било, договорено 
е тогаш!

Момчето оди напред, мажот е во средина, а другиот 
на крај.

- Ова овде е вредно злато колку што е тешко, рече 
таткото, целиот горд, обидувајќи се да му го види ли-
кот на другиот од зад грб, и со астматична засипна-
тост и копнеж, ги влечка нозете. - Остар како клинец! 
Погледнете го ова. Тој се врти и го проверува знакот на 
автобусот кој брзо се приближува.

„Гаранханс“ – се напна тој.
- Пернамбуко, одговара момчето, автоматски. 

Другиот се потсмева, „Тоа е тоа?”
- Тој ги знае сите градови во Бразил, вели таткото. 

Тој имам, па внатре во главата, жива напаст е.
- Сите градови?
- Секој еден!
Другиот, познат само по видување, запре, се сврте, 

се обиде да го прочита името на местото на прилично 
забрзаниот автобус којшто се приближува, но лајна! 
Тој згреши, пребрзо ... лајна! Збунет, посегнува по 
името, Алагоинхас, името на неговиот роден град, 
Алагоинхас. Тој никогаш нема да го добие ова.

- Бахиа, рече момчето, ненадејно.
- Така ли е, Бахија? - го прашува татко,  напнат.
- Да, вели другиот, изнервиран.
Без да погледне наназад, тој чека да дојде следниот, 

растропан автобус од  Итераба, родниот град на не-
говата сопруга... Сега, овој пат... „Бахија, исто така“. 
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Прцулов погоди! Гад!
- Ти реков.
- Каде, по ѓаволите, тој го научил сето тоа?
- Не ме прашувај... 
- Не зборува многу, нели? Еј, дете! Еј!
- Да... Не е многу зборлест... срамежлив е како 

зајак... 
Надуен, таткото се врти и погледнува кон автобусот 

што доаѓа, Говернадор Валадарес.
- Минас Жераис.
- Импресивно! - тој мора да признае. Тие ја газат, а 

тревата им ги боцкаше раце како со нож.
- Си помислил ли некогаш да го однесеш на телеви-

зија?
- Што, што?
- Да... на оние емисии каде што луѓето одговараат 

на прашања и слично... 
- Телевизија?
Телевизија...
- Има ли пари во тоа?
- Тони!
Човекот го гледа својот син како оди напред, изгу-

бен во евтиното палто, два броја поголемо. 
Автобуси, камиони, автомобили, светлата на Сао 
Паоло
Телевизија...
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6. Мајка

Старицата, со ококорени очи, прилепена на седиште-
то број 3 на меѓуградскиот автобус од Гаранханс до Сао 
Паоло, која немаше спиено четириесет и осум часа, се 
држеше за наслонот обидувајќи се да ја измери брзи-
ната. Мили Боже, зошто толку брза? - се фаќаше на 
секој збор на возачот, додека тој си муабетеше со сите 
познаници кои никнуваа од асфалтот. Мили Боже, тој 
не внимава на патот! Побожна, таа се молеше и се 
молеше патувањето да заврши наскоро, бидејќи таа не 
можеше да оди дури ни во тоалет, едно поради ваквото 
тресење, а потоа и поради реата која доаѓаше од каби-
ната назад, едноставно немаше друг начин, иако моч-
ниот меур ќе ѝ распукаше во месестиот стомак. Мили 
Боже! Таа може само да се олесни на стојалиште, кога 
ќе запре тресењето и штракањето. Дали сме речиси 
таму? Трпение, бабо! Сè уште има начин да се оди, 
запечатена дење - ноќе во заразниот воздух, испотени-
те прозорски стакла, а на катот, расфрлани: стапчиња 
од сладолед; пластични чаши; пластични шишиња; 
трошки од тапиока бисквити, земички, пченкарен леб; 
брашно; остатоци; сини плетени бебешки чевличиња. 
А некои луѓе дури успеваат и да заспијат, Боже мој, 
со уста како на крокодил, дури и грчат! Се лигават! 
Како по ѓаволите? Пејзажите што  се менуваат, се 
спојуваат и мешаат, големите градови летаат, а малите 
градови јурат! И тие исчезнуваат.


