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Сторија поттикната од едно кратко поглавје, иситргано од една
нагорена пожолтена книга.
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Ако кажувањето во поглавјето “Почеток: шок, трауми,
кнфузија“, сместено на десетината страници приложени на
крајот од оваа новела, го оживееме преку вистински и
измислени ликови и настани од реалноста – приказната за ракот
поприма нови димензии. Не изгонува од нашата зона на
удобност и ни ги разбуричкува мислите.
Е, па да почнеме. Да му дадеме на тој лик име Јов, по
оној Јов од Светото Писмо. Да загребеме во неговиот живот
пред да се појави ракот во неговото тело а потоа да му
дозволиме да го раскаже своето патешествие низ
непредвидливите лавиринти на животот. Најпрвин да го
ожениме нашиот Јов. Без брачен другар приказната за Јов што
следи би имала сосема поинаков тек и кој би знаел каков
завршеток.

Женачката на Јов
Се случи спонтано десетина години пред Господ Бог да
му го пушти ѓаволот.
******
До пред некое време, ретко која девојка ќе му обратеше
внимание или ќе изразеше желба да се дружи со него, а сега, со
приближувањето на крајот на неговите студии состојбата брзо
се менуваше. И во Загреб и во родниот крај, каде и да се
појавеше, момите нескриено му се додворуваа. Тој на
почетокот беше збунет. Ниту наеднаш се извиши, ниту наеднаш
постана некој убавец – беше истиот тој ситен, слабичок и
неупаден. Лесно се привикнуваше на вниманието од момите.
Дури и му годеше. Не му требаше многу време за да заклучи
дека за тоа е “виновна„ дипломата што беше се поблиску и
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поблиску. Одличниот успех му беше гаранција за брзо
вработување, интересна инженерска кариера и финансијска
сигурност – она што го посакува секоја мома од својот избраник
во зрелите години пред мажење.
Девојката од неговото родно село нестрпливо па дури и
нервозно исчекуваше. Беше вработена во градот. Земаше добра
плата, беше блиска со колегите. Некои од нив сериозно и се
додворуваа, саканиот далеку од неа а инстиктот за мајчинство
полека се буди. Јов насетуваше дека постојат проблеми со
нивната љубов на далечина. Дали поради далечината, дали
порад разделеноста а можеби и поради вниманието од
останатите девојки кон него, нивната првично возвишена љубов
почна да бледи.
За време на распустот, по завршената четврта година на
факултет, со својот другар од истата соба (цимерот) одлучија да
заминат на двонеделно летување на брегот на прекрасното
Преспанско езеро. Му требаше вистински одмор. Последните
неколку испити му беа доста тешки. Девојката од родното село,
неговата прва љубов, не појде со него. ‘Не ме пуштаат од
работа.’ Така барем таа му објасни на Јов.
Свежиот воздух, опуштеноста и преубавите моми во
туристичкиот камп го чинеа одморот навистина интересен и
пријатен. Уште вториот ден, со цимерот запознаа две
кавадарчанки. Некако лесно и брзо се зближија. Дружењето
како и муабетот постана спонтани, опуштени и интересни.
Новата љубов како да демнеше скришум од некаде.
Заедничките денови го правеа своето. Заедно наутро, заедно
преку ден, заедно навечер. По неколку дена, почнаа да бидат
заедно и преку ноќ. Беше очигледно дека врската со новата
пријателка постанува се подлабока. На моменти Јов имаше
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чувство дека во некој поранешен живот или во некое
поранешно време веќе живеел со неа. Се си има своја
временска рамка, па дури и најубавте нешта, така одбројаа и
деновите од годишниот одмор.
‐

Каков билет ти е тоа цимер? – љубопитно го запраша
неговиот другар додека правеа план од каде да почнат
со пакувањето на куферите.

‐

За Кавадарци цимер. Сакам да ја запознам нејзината
фамилија.

‐

Зар до таму стигнавте? Не е фер, нели се договаравме од
овде да одиме за моето село на Илинска планина.

‐

Извини цимер ама Илинска планина ќе ја оставиме за
некоја друга прилика.
****

Пред портата на една голема куќа ги дочека средовечна жена.
‐

Ех, милата на мама, ми се врати. – прозборе жената
додека ја гушкаше.

‐

А, коe е оваа момче со тебе? Пријател ли е?

‐

Не мамо, не мие пријател. Тој е мојот свршеник – го
изговори тоа самоуверено не оставајќи место за сомнеж
во вистинитоста. ‐ Не ме гледај така зачудено, се свршив
мамо!

Неколку дена подоцна во истата куќа.
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Добро бре иден свату, како може таа да се мажи за
некој што не го знае? Можеби сме семејство на
криминалци, лажговци, силеџии.. Можеби сме
сиромашни. Може да сме друга вера ‐ цигани, турци,
шиптари... Како си смеел да ѝ дозволиш? А што ако
мојот син е оженет, ако има деца?

Татко ѝ на избраничката молчеше. Не скакаше да му каже
дека ни тој предходно ништо не бил прашан. Лутината на тако
му на Јов никако да намали. Дури на моменти викаше
прегласно. Не можеше да скрие дека е изненаден со
случувањето, нити да верува дека предходно не е прашан за
благослов. Во времето во кое тој израснал обичаите беа такви.
Потегот на синот го доживеа како неразумно непочитување на
неговиот авторитет и него лично како родител. Од него, според
обичаите, пред татко и’ на девијката се бараше само благослов
за свршувачката. Беше затечен. До тој момент веруваше дека по
завршувањето на факултетот неговиот син ќе ја земе момата од
нивното село.
Во еден момент Јов и намигна на својат избраничка. Дури и
незабележително, додека монологот на татко му уште траеше,
се измолкнаа од собата. На портата, на најмладата сестра, и
рекоа кога ќе прашаат за нив да им каже дека заминале за
Загреб. На крајот на улицата влегоа во првиот такси.
*****
Во возот Скопје‐Загреб, подолго време не прозбореа ништо.
Таа седеше впиена до него и го гледаше.
‐

На тако ти не му се допаднав, нели?

7

ИНАЕТЧИЈАТА ЈОВ
‐

Нове Младеновски

Остави, не се работи за недопаѓање. Покојната мајка на
девојката од моето село многу го сакала него ама
поради сиромаштијата го ожениле за друга ‐ мојата
мајка. Велат едвај прежалил. Највројатно мислел преку
мене да и’ се оддолжи за неостварената љубов.

Пак молк. Од надвор се слушаше едноличниото траскање на
тркалата по шините.
‐

Ќе ми кажеш ли зошто одиме токму за Загреб? Имаш
некој таму?

‐

Не, немам никој. Треба да довршам една работа.

‐

Каква работа?

‐

Ми остана уште една година од факултетот.

‐

Ама чекај, за каков факултет зборуваш? Зар не ми рече
во кампот дека си автомеханичар во Велес –
зачудувачки го запраша.

Јов не и’ одговори директно на прашањето.
‐

Не грижи се ‐ некако ќе издржиме како подстанари. А
тако ми – и тој со времето ќе олади....

Ја помилува по долгата црна коса. Му се виде уште поубава,
енергична и искрена. Ја злоупотреби нејзината доверба за да ја
лаже подолго од три недели дека е механичар. ‘Кога веќе ме
засака како механичар тогаш нема причина да не ме сакаш и
ако сиум инжинер, нели?‘ Таа се воздржа. Нејзиониот одговор
се подразбираше. Така започна нивното заедничко животно
патешествие.
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Првите петнаесетина години од нивното заедничко
живеење беа како убава бајка. Беспрегорна работа, домаќински
живот, добра живеачка, куп пријатели. На работното место, Јов
имаше кариера каква може да посака секој млад човек. Две
години по завршувањето на универзитетот запиша вонредни
постдипломски студии. На возраст од дваесет и шест години
магистрира ласерска техника со недостижен одличен успех.
Вистински му беше напорно во тие години а за возврат,
дипломата му помогна да добие позиција во еден познат воен
електронски завод.
Господ им даде две дечиња. Јов често патуваше во тие
години преку работа и не престана да учи. Една година подоцна
почна да работи докторат кај еден познат професор по
ОПТОЕЛЕКТРОНИКА. Му стaна пракса да се буди во четири часот
наутро потоа два часа учење додека сите спијат и на крај
заминување на работа. Се навикна на таа рутина. Тоа не го
исцрпуваше многу или барем така му се чинеше. Силната
мотивација и внатрешниот порив го туркаа Јов напред. Сакаше
да осознава, да открива, да дознава... Му се радуваше на се’
ново што ќе научеше. Физиката и електрониката му се чинеа
како да се скриена магија.
Американците имаат една изрека: “Ако нешто убаво се
случува како на сон, на крајот навистина завршува како да било
само сон.“ Во мислите на Јов ненадејно се вгнездија немир,
страв и загриженост. Однекаде му се појави чувство дека нешто
не е вред со неговото тело. На почетокот Јов не му придаваше
големо внимание на тоа. Лошото претчувство почна да
зачестува и се подолго да го окупира неговит ум. На работното
место колегите забележуваа како неговата веселост и смисла за
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хумор опаѓа. Неговата загриженост поради нешто сите ја
воочуваа. Јов сеуште на сопругата не и се доверуваше. Не му се
губеше време, нити имаше навика да оди по доктори. Па сепак,
еден ден одлучи да го направи тоа. Од тогаш случувањата од
лошо кон полошо се заредија како на филмско платно.

Ѓаволот го повикува Јов
Две недели подоцна заврши на хирургија во болницата во
Сараево. Кога хирургот што го оперира по една недела од
операцијата без многу увивања му кажа дека резултатите од
биопсијата се позитивни и укажуваат на рак во неговото тело Јов
се стаписа. По кратката и лесна операција го задржаа седум
дена. Таа седмица некако му се виде ептен раздолжена. Дури
му беше здодевно во болницата. Ни на крај на паметот не му
беше мислата дека можеби се работи за нешто сериозно.
‐

Докторе сигурни ли сте во тоа што го зборувате. Да не се
работи за грешка?

‐

Не Јов, не е грешка. Сепак, не го земај ова за многу
трагично. ‐ Ја држеше стариот хирург раката на неговото
рамо и зборуваше со небарем родителски тон.

‐

Ќе те пратиме во Воено Медицинската Академија во
Белград. Тие се најдобри и најуспешни во Земјава.
Сигурен сум дека ќе ти помогнат.

Јов повеќе не го слушаше докторот. Кошмар му стануваа
мислите. Сегашноста како да застана во место. Убавото минато
и плановите за иднината како да исчезнаа во еден миг ‐ како да
се претворија во прав, во ништавило.
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Докторот кратко се задржа во болничката соба. Беше
навикнат на вакви непријатни сцени. Обично, по кратко време
пациентите се повраќаат од шокот и ја прифаќаат реалноста.
Некои пак запаѓаат во депресија а трети во длабока апатија.
Докторот тоа го гледаше како дел од човечката судбина. Сето
ова со Јов се случуваше во болничка соба која се наоѓаше на
осмиот спрат од болницата. Јов, како во бунило излезе на
малата тераса, оградена со релативно ниска метална ограда.
Застана како залепен за оградата. Долу, наместо улици и
градска врева неговите очи гледаа само бездна, сивило,
страотен празен простор... Наеднаш низ сивилото се подаде
ѓаволот и со милослива насмевка го мамеше Јов долу кај него.
“Ајде Јов, дојди си кај мене. Јас сум твојата иднината. Јас сум
твојот заштитник. Знам дека луѓето ти зборувале најлошо за
мене ама види ме колку сум мил„.
Јов ја подигна левата нога и ја стави на оградата.
Тежиштето на неговото тело балансираше во место. Беше
потебен само миг за физичките закони да ја завршат својата
работа. Се двоумеше тој можеби една а можеби и неколку
секунди. Во тој момент низ мислите му поминаа ликовите на
двете дечиња. Како да го слушна нивниот глас. „Тато, ајде те
чекаме дома!“
Таа реченица од длабината на потсвеста како да го
поврати Јов од бунилото. Полека, сеуште под шок, ја повлече
ногата назад од оградата. Се врати во собата и легна во
болничкиот кревет. Ги затвори очите “Ма, ќе ја победам јас оваа
ваша медицина и вашето знаење или незнаење сеедно, ((( ???па
мајка Јана нека биде???). Ќе видите...“ – беа првите неколку
мисли што му проструиија низ умот. Еден вид инает,
неприфаќање или отпор кон непријатната вистина. По
предходната мисла уследиа рој други: “Јас сакам да живеам.
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Имам милион причини за тоа. Имам милион работи не
сработени, милион нешта не научени. Jас морам да живеам! “
Си вети себе си дека ќе се бори неуморно со целиот капацитет
на својот ум против овој, за него непознат душман а немаше
никава представа на што ќе личи таа борба.
Длабоката неизвесност, маките и искушенијата низ кои
минеше Јов, воден од инстиктот и искрената желба за живот по
се изгледа дури и ѓаволот го поколебаа. Итриот ѓавол не
очекуваше дека ќе оди толку тешко со одземањето душа на
еден млад човек. Никогаш нема да дознаеме зошто ама
ѓаволот, едноставно, крена раце од Јов. Од тој момент Господ
Бог одлучи да се се грижи за Јов додека е на Земјата. Почна Бог
преку потсвеста да го управува и да го води Јов низ остатокот од
животот. Јов доби втора шанса да има живот како и останатите
смртници на земјата.
Бог му ја даде шансата, меѓутоа Јов мораше сам да се
избори за достоен човечки живот. Борбата започна на
Военомедицинската Академија. Откако го сместија во
болничката соба на онкологија со уште неколку пациенти
(несреќници), му ја проверија висината и му ја измерија
тежината. Му зедоа неколку епрувети крв, му направија неколку
рентгенски снимки и го оставија.
Утрото, по појадокот, во текот на визитата му приоѓа
доктор во средни години со неколку млади студенти околу него.
Му се претстави, му кажа дека е специјалист по онкологија и
дека тој ќе го води неговото лекување. Единствено што го праша
беше колку деца има.
По два дена пак се појави специјалистот, овој пат со
главната сестра и со полна папка документи.
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Јов, да ти го објаснам планот и процедурата на
лечењето. Ќе го нападнеме ракот комбинирано ‐ со
хемотерапија и со зрачење. За среќа имаш фамилија, а
тоа нешто ни овозможува да примениме појако
зрачење. Морам да ти кажам дека после зрачењето, во
иднина не би требало да имаш повеќе деца. Шансите да
се родат со разни деформитети и тежок аутизам се
многу големи.

Радиолошкото зрачење на Јов не му падна многу тешко.
Подоцна исчепка од книгите дека му одредиле таква доза што
‘и слон би оборила’. Со хемотерапијата беше многу
покомплицирано и потешко. Неколкуте составни хемијски
компоненти, кои всушност се отров, наменети се за убиваање на
младите клетки за да не му дадат на ракот да се шири. Хемија
ко хемија, или поточно, отров ко отров ‐ не прави разика меѓу
малигни и здрави клетки. Убива се по ред. Пред самата
инфузија му даваше сестрата на Јов апаурин таблета за спиење
од 10 мг. Од неа веднаш се заспиваше. Дејството траеше таман
толку коку што траеше инфузијата.
Откако ќе се разбудеше Јов, ќе почнеше да повраќа.
Стомакот празен а телото и умот со сета сила се обидуваат да го
исфрлат отровот. А тој, отровот, се разлеал низ крвниот и
лимфниот систем и ја унииштува секоја млада клетка што ќе му
се најде на пат. Болно суво повраќање до онесвестување. На
Јов му се чиниеше дека желудникот со се црева ќе му излезе
преку уста.
Хемотерапиите ги даваа еднаш месечно а неколку дена по
секоја од нив го пуштаа Јов да си оди дома. Лечењето потраја
околу шест месеци. Уште при првото доаѓање, Јов се зближи со
пациентите од истата соба а подоцна запозна некои
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покарактеристични пациенти и од другите соби на одделението.
Иако сите беа преплашен за својата судбина сепак им требаше
муабет. На секого барем малку му олесниваше откако ќе се
довереше на некој од истата соба својата мака. Барем меѓу себе
немаа што да кријат.

Одделението Онкологија – последната станица
за многу животи.
При секое ново доаѓање во болницата Јов забележуваше
дека од старите пациенти по некој недостасува. Првин
потпрашуваше, а подоцна немаше потреба за тоа. Свати дека
еден по еден, некој порано а некој подоцна, заминуваа во
неповратот. Годините немаа значење. Умираа и стари и млади.
Низ тие редовни предстои во болницата Јов научи дека душата
многу тешко се одвојува од телото. Најчесто низ крикови,
врескање, офкање, лелекање, плачење... Во такви моменти
дури ни опиумот (морфиумот) нема ефект.
Едено младо момче боледуваше од Хочкин, еден вид
прогресивен рак на лимфните чворови. Јов при секое доаѓање
на терапија го наоѓаше таму и несомнено се поблед и послаб.
Докторите што се не пробуваа. И најнови терапии и класични
методи, и се беше залудно. Болеста си го правеше своето, сите
знаеја дека е тој наредниот за ‘заминување’. Го отпуштиле
докторите неколку дена од болница да оди дома да си ги види
пријателите и роднините. Кутрото момче не издржало. Вечерта
се напило ќутук пијан, велат со умисла. Го донесоа ноќта со брза
помош, веднаш после вечерата. Го ставија сам во соба за
интензивна нега. Врескаше на сиот глас. На моменти се мешаше
14
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офкањето и врескањето. Чиниш цело одделение ечи од од тој
страотен глас. Смртта што надоаѓаше, како сама себе да се
најавуваше. Во собата на Јов сите стуткани во креветите,
пикнати под чаршафите се преправаа дека ништо не слушаат а
морниците, неповкани им лазеа низ телото. Јов се обидуваше
колку што може повеќе да ги игнора пискотниците. Ги затна
ушите со парче газа. Го залажуваше умот да заспие. Си
повторуваше дека случајно е тука и дека овие тажни случувања
немаат ништо заедничко со него и неговиот предстој во
болницата.
Рано наутро, околу три часот, наеднаш врескањето се
изгуби. За момент завладеа длабока тишина низ оделението
што беше знак дека смртта ја извршила својата најава. Веднаш
потоа се слушна плачот на мајката што цело време бдеела над
својот син.
Еднаш, во соседниот крвет до Јов, донесоа средновечен
несреќник со рак на желудникот во напредна фаза. Испиен во
лицето, блед – дури посинет. Стомакот залепен за телото. По
гримасите на неговото лице јасно се гледаше дека има
неподносливи болки. Го приклучија на инфузија. По некое
време, најверојатно му дадоа јака доза морфиум, болките му се
смирија. Човекот живна, се расприкажа. Јов се изненади од
неговата свесност и чистота на неговите мисли. “Ова е
навистина неправда. Пред негови сопствени очи болеста му го
уништува телото. Му го јаде одвнатре, му го топи небарем е
сладолед заборавен на сонце а тој може само немоќно да го
гледа тоа.“ Кога се врати Јов за наредната терапија, по еден
месец, човекот го немаше. Во креветот лежеше некој друг.
Додека престојуваше во болницата Јов постојано бараше
начин наместо со болеста да го држи својот ум зафатен со
15
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реални теми и со убави мисли. При секоја утринска визита го
посматраше својот доктор како од пациент до пациент со
неколку студенти зад него дели само убави ‐ одмерени утешни
зборови. Дури и ќе најдеше начин докторот со секој пациент да
направи по некоја мала вкусна шега. Јов беше силно
импресиониран со неговиот професионализам, внимание и
љубов кон професијата. Имаше повеќе доктори на
одделението, ама на овој неговиот со брадичката “му нема
равен“ си велеше Јов.. Подоцна дозна дека докторот воедно е и
професор на медицински факултет. Се прашуваше Јов како ли се
чувствува тој додека внимателно и темелно го студира случајот
на секој пациент а однапред го знае исходот на лечењето. Што е
тоа што него го мотивира а многу други луѓе би ги
депримирало?
Повеќето од колегите од работа и за Јов имаа слично
мислење. Јов уживаше во електрониката. Секој завршен проект
на нов дизајн, нов електронски модул или пак метода на
тестирање, даваа смисла на неговата работа. Тоа што го
сработил остануваше достапно за сите, се додека некој не
направи нешто подобро или помодерно. Спротивно на тоа,
продукт или крајниот исход на работата на докторите на
онкологија е однапред познат. Еден ден го слушаше разговорот
на неговиот доктор со еден пациент со четврти степен рак преку
два кревити од неговиот.
‐

Докторе не можам повќе, болките се неподносливи.
Имали некое подобрување во крвната слика по
последнава терапија?

‐

По се изгледа не. Резултатите се исти како оние пред
пред терапијата. Се чини дека телото повеќе не реагира.
– му објаснува докторот и се чеша по главата. – Ајде,
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дозволи ни да пробаме уште еден нов лек. Можеби со
него ќе имаме повеќе среќа.
‐

Еј докторе, среќата мене одамна ме напуштила. Остави
ме да си умрам што поскоро тоа подобро. Ова е само
измачување.

‐

Да, се согласувам, ама замисли си, се будиш наутро а
раните сончеви зраци уште еднаш ти го милуваат
лицето, и уште еднаш, и уште еднаш.... Зар тоа чувство и
таа убавина ни дозволува да кренеме раце.

Пациентот ги подзатвори очите па скоро нечујно прозборе:
“Добро докторе, ама само уште овој обид. Да го дочекам
утринското сонце уште неколкупати па потоа како што одлучил
Господ. Неговата е последна.“
Научи Јов, дека и леукемијата многу тешко се лечи – скоро
никако. Не оти многу му се читаше во овие болнички услови,
туку сакаше да го држи умот зафатен со нешто. Статистиката
кажува дека од моментот на потврдувањето на дијагнозата
леукемија, може да се очекува најмногу до пет години живот со
примена на најсовремена терапија. Последните две години од
максималните пет и не се некој човечки живот. Проведени
воглавно во болничка постела со крвен систем преполнет со
цитостатици. Неговиот доктор со неколку други специјалисти од
одделението се обиде да ја победи леукемијата со пресадување
на коскена срж’. На одделението лежеше млад војник со
рапидна леукемија. Сите терапии и идеии на докторите беа
исцрпени. Преќутно, управата на болницата го одобрила
пресадувањето на коскената срж’. Велат дека тимот, се’
изработил “по книга“. Процедура до перфекција. Најголемиот
ризик при тоа е доведување на нула на одбрамбениот
17
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механизам (иммуниот систем) на пациентот со уништувањето
на сите бели крвни зрнца. Инаку, леукемијата се манифестира
преку мутации на белите крвни зрнца. Земале од донатор
здравна коскена срж’ и ја убризгале во кичмата на пациентот.
Така барем бил опишан процесот од други автори на кои
наводно им успеало. Кога слушна Јов дека операцијата не
успеала не беше сигурен кого повеќе да го жали: момчето или
докторот. За момчето сите беа свесни дека ги живее последните
денови. Докторот пак, за сигурно долго време ќе го мачи
совеста дали во нешто згрешил.
Едно попладне сестрата донесе нов пациент во собата.
Постоечките пациенти ретко обраќаат внимание на
новодојдените. Јов се подзагледа во него. Средновечен човек со
прилично спокоен израз на лицето. Изгледаше подобро од било
кој од постоечките пациенти на одделението. Јов дури си
помисли дека можеби човекот по грешка е донесен на
онкологија. Се изненади кога пред вечерата го здогледа својот
доктор во собата. Тој бил дежурен во одделението и должноста
му беше да ги види сите нови пациенти. Му постави неколку
вообичаени прашња на новопримениот, го послуша со
стетоскопот, го испипа околу вратот и под мишките. На крај го
отвори упатот од неговиот матичен доктор.
‐

Овде пишува дека порано си бил лечен од рак. Кога се
случило тоа? Пред колку години?

‐

Пред некој ден се навршија девет години од последната
хемотерапија. Докторе, сте изумиле, вие ми ги
одредивте терапиите. Бев ваш пациент. Лежев на истово
ова одделение.
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‐

Велиш пред девет години? ‐ Малку зачудено запраша
докторот.

‐

Да докторе, точно пред девет години. Од тогаш не сум
имал проблеми. Општиот доктор во текот на првите
неколку години од време на време ми правеше анализи
на крвта а потоа ме заборави.

Докторот не праша ништо повеќе. Го зеде неговиот упат и ја
напушти собата. По половина час се појави со дебела папка под
мишка. Успеал во архивата на болницата да ја пронајде
неговата болничка историја. Стоеше до креветот, некако
невообичаено расположен. Повторно детално го прегледа, уште
еднаш внимателно ги прелиста наодите од крвната слика од
локалната болница приложени со упатот.
‐

Ќе дојде сестрата уште вечерва да ти земе крв а за
останатото ќе видиме утре.

На утринската визита се појави докторот придружен со
неколкуте стажисти, главната сестра, начелникот и неколку
други специјалисти од оделението и правец кај новопримениот.
‐

Овде имаме одличен пример за успешноста на
терапијата за која дискутиравме пред некој ден. Девет
години мирување на ракот, без зрнце на дисеминација.
Мора да признаете дека тоа е фантастично. Ова е
подолго перод и од најдобрата прогноза во стручните
книги. Овој случај ќе ни помогне да ни обезбеди
управата повеќе дози од оваа терапија.

Зборуваше професорот со сериозен тон обидувајќи се да ја
скрие радоста и задоволството што му се читаше на лицето.
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Утредента од факултет при визитата донесе уште двајца
професори во поодминати години. И тие изгледаа задоволни и
горди со нивниот труд. Јов скришум погледнуваше во нивните
лица и со поткренати уши се обидуваше да не испушти некој
збор. Деветте години за професорите беа ‘достигнување’ а кај
Јов оваа сознание предизвикуваше уште посилна загриженост
за сопствената иднина. За прв пат свати колку е опасен ракот а
колку е немоќна медицината. “Ако на ѓаволот му се присака да
го уништи човечкиот род никој не може да го спречи во тоа“.
Наредните денови се покажа дека новиот пациент има
дисеминација или повторно појавување на истиот тип на рак.
Велат дека и овој пат е на време откриен и дека прогнозите за
уште едн неодреден период за нормален живот се високи.
“Деветте години нема да се пофторат. Во секаков случај ќе
бидат помалку.“‐ си размислуваше Јов. Се обиде да се исклучи
со умот од она што се случуваше околу него: “ О Господе што ли
ти згрешв? Те молиме јас, мојата сопруга и моите две дечиња да
ме извадиш од оваа место низ кое се шири реата на смртта.
Милослив Господе не сум јас за овде.“
На крајот на четвртиот циклус на хемотерапија Јов беше
неподносливо истоштен а неговиот ум длабоко заматен. Во
еднен момент клекнат пред тоалетната школка поради
непрекинатото болното повраќање низ умот му проструи “Не,
неможам повеќе, заминувам“. Главата неконтролирано му се
обеси ‐ скоро му пропадна во тоалетната школка. Некое време
во него како да се бореа животот и смртта. Можеби свеста и
подсвеста а можеби доброто и злото. Моменти управувани од
Господ или од законот на веројатноста. На негова среќа и овој
пат победи доброто. Се довлечка до креветот, блед како крпа.
Набргу дотрча сестрата со дежурниот лекар. Му го измерија
притисокот и при тоа нешто неразбирливо се дошепнуваа. На
крај докторот ги поткрена рамениците свртен кон сестрата: “Дај
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му 10 мг апаурин инекција нека преспие, па што ќе даде Господ.
Мислам дека го поминал најлошото.“ рече и си замина.
Професорот редовно, при секоја визита ќе му прозбореше
на Јов по некој убав збор. Ќе ги погледаше наодите, ќе ја
подзанишаше главата и ќе си заминеше. Јов попусто очекуваше
од него да слушне нешто за својата состојба. Неколку дена по
последната хемотерапија докторот не го зеде болничкиот
картон во рацете ниту ги погледа наодите.
‐

Јов, за тебе лечењето е завршено. Денеска ќе бидеш
отпуштен. Ќе те преземат локалните општи доктори.

‐

Докторе, никогаш ни збор не ми рековте за реакциите
на терапиите, за мојата состојба...

‐

Точно е, не ти реков ништо, бидејќи немав што да
кажам. Се’ се одвиваше како што предвидував. Самиот
се прашував дали ќе ја издржиш терапијата. Малку
повеќе ризикував со четвртит циклус, ама еве, дојдовме
до крајот.

‐

Докторе вашата лична прогноза?

‐

Јов, заборави на прогнозите. Тие се за нас докторите. Ќе
ти кажам нешто меѓу редови ‐ наместо догледање или
пријатно како што им велам на пациентите, тебе ќе ти
речам ЗБОГУМ. Направив најдобро што знаев.

На крајот ја пружи раката и се поздрави со Јов. Подоцна,
пред да ја отвори вратата се сврте кон Јов и додаде:
‐

И, немој повеќе да ми се враќаш на одделениево! Оди и
живеј си го животот, гледај си ја фамилијата.
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Последнаве две реченици изговорени од докторот беа
единствените пријатни реченици што Јов ги слушна во текот на
шестте месеци лекување. Му годеа, и тоа многу му годеа.
Оптимизмот почна да навира од некаде. Самодовербата, и таа,
како да се разбуди.

Живот во неизвесност, полн со потсвесен страв.
Во текот на лечењето и двете дечиња беа доволно
големи да разберат дека на татко им му се случува нешто лошо.
Кога ќе се вратеше Јов од болница после секоја хемотерапија
лежеше по неколку дена в кревет. Ќеркичката беше постара две
години од синчето и се обидуваше што повнимателно да го
служи татка си. Синчето пак ќе пријдеше и ќе го помазеше по
ќелавата глава, ќе го гушнеше и ќе излезеше надвор да игра со
децата. Во тие шест месеци двете деца како наеднаш да
пораснаа. Жагорот низ куќата намали а и нивните детски
закачки проретчија.
По шест месеци одсуство од работа, неговите колеги се
зачудија кога едно утро го здогледаа на работното место. Сите
мислеле дека нема повеќе да го видат. Беше доста заслабнат а
косата му беше падната. Не му требаше долго време да свати
дека нивното несекојдневно однесување и сожалувањата кон
него нема да престанат. Можеби Јов и навистина постанал друг
човек. Да се помине низ медицинските процедури на, како што
велат, “лечење“ од рак и да се остане со присебен ум е доволно
за едно чудо. Само тој знаеше како изгледаше тоа лечење и
како се случии тоа ‘чудо’. Во текот на хемотерапиите абсолутно
на никој не му дозволи да му дојде во посета. Битката со
болеста беше само негова.
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Јов поработи на истото место уште неколку месеци. Иако
навидум се беше како порано, тој не мислиеше така. На крајот
одлучи да пресели со семејството на другиот крај во државата,
во друг град, во нова средина каде што нема да биде како
‘одбележана овца’ за која сите беа убедени дека нема уште
долго да живее.
Продолжи и натаму блиските роднините па дури и
своите родители да ги држи во неизвесност за тоа што се случи
со него, а сите нив потајно многу ги интересираше зошто толку
пати бил во болница. Дури си создаваа стотина приказни. Освен
со докторот специјалист од онкологија во болницата во Скопје и
со својата сопруга Јов никогаш со никој не прозборе ни збор за
својата “средба со ѓаволот“.
Собра куп книги за ракот. Читаше неуморно. Си
поставуваше прашања и бараше одговори: зошто?, како?, ... Од
медицинските книги тешко можеше да исчепка нешто
употребливо и корисно. Дел од нив беа премногу воопштени,
некои пак спротивно, премногу детално и за него неразбирливо
ги опишуваа терапиите и процедурите. Постоеаја и книги што
беа чиста статистика и математика без трошка од медицина. За
секој тип на рак, врза база на искуствени податоци, преку
статистиката и медицината научниците изготвиле прогноза –
проценти на преживување.
Јов најмногу го загрижуваше зборот “дисеминација“ или
кажано на едноставен јазик повторно појавување на истиот тип
рак. “Ѓаволски расипана и подмолна болест“. Ќе се притаи во
телото, ќе се сокрие и од свеста и од потсвеста и демнее како во
заседа... Ја нема во крвта, ја нема во урината, ја нема во
клетките.... Едноставно ја нема... чиниш исчезнала за навек. И,
по некое време: “опа, еве ме!“. Докторите ја научиле
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статистиката и стрпливо ја чекаат болеста. Знаат дека ќе се
поврати ама тоа не им го кажуваат на пациентите бидејќи ќе
изгубат доверба во нив и ќе западнат во уште поголема
депресијата. Познато им е на докторите и дека секој нов напад е
посилен и поразорен од предходниот а хемијата секој нареден
пат понемоќна.
Разгледа Јов неколку книги од тој тип. Преживеаните,
залечените и ретките потполно излечени за медицината беа
само бројки. И тој имаше добро познавање од статистиката.
Сега ни малку не го интересираше нејзината научната
компонента. Кога преживува еден на сто или да речеме еден на
илјада, го мачеше прашањето: “која или каква сила одредува
кој ќе биде тој едниот ‐ среќникот? Дури и да е Божја сила или
Негова одлука, неможам да живеам од сега па до крајот
наживотот во исчекување да видам дали сум јас тој едниот ‐
избраниот.“
Неговиот интерес за медицинските книги не потраја
долго. За разлика од медицинските, книгите од алтернативната
медицина му се видоа похумани, почовечни и поведри. Мамеа
со оптимизам. Скоро сите до една содржеа холистички
(целовит) пристап кон проблемите со ракот. Почна да ги чита,
една по една, откривајќи мноштво размислувања, мноштво
совети и мноштво примери на “излечени“. Слушна и за бројни
бајачки и гатачки за кои народот верува дека помагаат.
Најубедливи со советите и препораките беа токму бајачките
заедно со некои новоизраснати билкари, кои дури и не виделе
пациент заболен од рак. Што се не правеле болните од рак во
моментите на очајот: од гладување до пиење петрол. Во тој куп
од непроверени информации и ветувања Јов се обидуваше да
го пронајде корисното и вредното. Се’ се сведе на неколку
сериозни фито препарати за кои не жалеше пари. Основниот
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проблем беше во тоа што дури и зад тие препарати на
природна основа не стоеја документирани истражувања, докази
или статистика која покажува дека работат.
Во Будизмот и Хиндуизмот на ракот се гледа како на
дисбаланс (нерамнотежа??? ) меѓу телото и духот.
Нутриционистите пак ракот гледаат како последица на
погрешна исхрана и канцерогеноста на многу состојки што се
дел од современиот начин на исхрана. Јов откри и бројни книги
со разни диети, мноштво ‘убедливи’ совети за здраво хранење,
од наивни размислувања до научни истражувања за улогата во
исхраната во настанувањето и во лечењето на ракот. Некои
автори алтернативци се обиделе дел од овие сознанија да
преточат во процедури за лечење на ракот. ‘Успешноста’ на
таквите процедури ја базирале на еден или неколку примери
на излечени. За подолгото патување на Јов низ книгите на
алтернативната медицина не може да се каже дека било
попусто. Јов почна сериозно да размислува за квалитетот на
својот живот и односот кон сопственото тело. Му помогнаа
книгите да ја спознае важноста на здравиот и хармоничен
семеен и социјален живот, важноста на исхраната, улогата на
духовната компонента и смирението пред Господ. Не се
посомнева ни во твредењето дека секојдневниот стрес има
улога во појавување на многу болести вклучувајќи го и ракот.
Другарувањето со природата го зачести а неговата почит кон
неа постана посилна.

*****
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Новата работа, во Скопје на Јов не му представуваше
проблем ни малку. За кратко време се здоби со почит и како
личност и како стручњак во својата област. Брзо се врати во
својот елемент. За жал, мораше да се откаже од докторската
дисертација. Едноставно, немаше ниту физичка ниту ментална
сила за тој додатен напор. За новата средина беше еден
добродушен млад амбициозен фамилијарен човек. Кога ќе си
дојдеше дома, се обидуваше да го ужива слободното време со
дечињата. Пред легнување ќе се затвореше во спалната соба
преполнета со книги. Се чувствуваше како осамен воин на кој
единствено оружје што му останало е неговиот ум а
непријателот недофатлив, расипан, подмукол и смртно опасен.
Пред спиење не испушташе да медитира. Учеше опуштање,
дишење а и молитви. Сака да продолжи да живее како и сите
други луѓе, да биде обичен, секојдневен човек без грижа и
неизвесност за својота иднина.
Не се одрече тој ниту од услугите на медицината.
Медицинската процедурата после завршените хемотерапии и
радиолошкото зрачење бараше од него на секои 6 месеци
детална контрола на крвната слика а посебно на два туморски
маркери AFP (Alfa Fepo Protein) и BetaHCG. Порастот на овие два
маркери се смета како прва индикација за повторна појава на
ракот.
Наредните неколку години Јов дисциплинирано
стрпливо и редовно дозволуваше да му земаат по неколку
епрувети крв за тестовите. Непријатниот и краткотраен бол од
бодењето со иглата не го вознемируваше премногу. Кога ќе
легнеше навечер да медитира се молеше на телото свое новата
крв што ја произведува да биде здрава и чиста. По секое давање
крв, двете недели исчекување на наодите и те како го му го
расипуваа расположението. Колку и да си повторуваше дека му
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е сеедно, сепак неизвесноста наново како да го дразнеше од
внатре. Тие две недели му го реметеа секојдневието и му ја
отежнуваа борбата. Потсвесно се плашеше “црвот“ да не се
рабуди. За среќа “црвот“ го немаше или во најлош случај беше
во длабок сон. И секогаш пред да појде во лабораторија си
повторуваше „Нешто морам да сторам. Не е нормално да го
поминам остатокот од животот во исчекување на повторната
појава на болеста.“
Толку многу сакаше да биде ист како сите здрави луѓе а
сепак му се чинеше дека е различен. Секоја ноќ, пред да ја
посети докторката за да му ги соопшти резултатите, ќе му се
вратеа во сонот тешките моменти што ги доживеа ког за прв пат
хирургот во болницата без многу заобиколување му соопшти
дека “резултатите од патологија покажаа присуство на рак“.
Спиеше многу малку или ни малку. Во сонот редовно го бркаа
разни накази и крволочни животни на кои упеваше со крајни
напори да им побегне и тоа во последниот миг. Го бркаа и разни
пробисветовци, пукаа по него некакви војници ама никако да го
погодат. Се тетеравеше по силни угорнини, се лизгаше кон
отворени бездни а сонот редовно прекинуваше во последниот
миг пред да се струполи во некоја од нив. Овие сновиденија,
како кратки играни филмови, редовно му се појавуваа ноќта
пред секое читање на резултатите.
*****
На полседното читање:
‐

Докторке, одлучив да прекинам со тестовиве –
самоубедено проговори Јов.

Докторката се направи како да не го слушна. “И овој пат
параметрите на крвната слика се добри... Имаме стабилна
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состојба, дури би рекла нормална. Единствено маркерот AFP
малку се мисли ама и тој, иако бавно, сепак видливо опаѓа...
Чекај, а како тоа мислиш да прекинеш? Знаеш ли дека тоа може
да биде еден вид самоубиство... Јас не би ти прпорачала.“
Прозборе докторката сеуште гледајќи во резултатите.
‐

Самоубиство или не докторке јас одлучив да не ги
правам повеќе тестовите. ‐ Замолча па додаде ‐ Со
семејството преселуваме во Нов Зеланд. Очекувам
набрзо да ни пристигне иселеничката виза.

‐

Јов, гледаш дека и овде добро се грижиме за тебе. Да
сум јас на твое место би размислила уште малку. Ако пак
цврсто си одлучил, ти пожелувам среќен пат и добро
здравје.

Гледано од страна, докторката можеби и беше во право. Јов
со семејството добро се снајде и во новата средина. Го
прифатија соседите, новите колеги новите пријатели и бројните
роднини. Живееја успешен живот. Заработуваа со сопругата и
млаку повеќе од она “доволното“. Децата во основното
училиште, исто така, брзо се прилагодија. Ќерката редеше само
петки... Сепак, покрај внатрешниот немир со честите проверки
на здравјето имаше уште нешто што го загрижуваше Јов. Војната
пламтеше во Босна, Словенија и Хрватска. На народите, до
скоро успешна и економски стабилна Југославија, како да им
дошло време да се прерсметаат секој со секого. Некои во таа
пресметка гледаа верска војна а некои граѓанска. Каква и да
беше, како и сите војни, и оваа беше крвава. Постоеше
опасност секој момент пожарот да се прелее и во Македонија.
“Ако дојде до тоа, само Господ Бог знае каков ќе биде
резултатот“ – си велеше Јов. Се плашеше тој повеќе за иднината
на децата отколку за себе. Се прашуваше ако, не дај Боже, му се
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врати болеста во атмосвера на граѓанска војна тие ќе бидат
препуштени сами на себе. Ако се распадне државата а децата
останат сираци нивното детство повеќе нема да личи на
детство. Сираци без татко во една таква државичка или сираци
во Нов Зеланд се сосема различни нешта. И во најлош случај,
државата Нов Зеланд ќе се грижи за децата и ќе им овозможи
нормално детство.
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Живот на ДНОТО од сиромаштијата.
Во една прилика, додека ги гледаа на телевизија извештаите
од војната во Босна сопрругата го намали телевизорот.
‐

Мажу морам нешто да ти кажам. Преку едни избеглици
од Травник слушнав дека твојот најдобар пријател
загинал близу Травник. Всушност и не загинал од
куршум како што се гине во војна туку го фатиле
неговите срби и жив го дереле.

‐

Како мислиш “неговите срби“?

‐

Баш така. Неговите срби, поточно неколку негови
поранешни вработени. Знеш дека женаму беше хрватка.
Останал со фамилијата во Травник на страна Хрватите и
Босанците.

‐

Штета, баш мие жал.

‐

Не, не е штета, нека го одрале. Господ гледа и казнува.

‐

Зошто така велиш? Па нели бевме навистина добри,
скоро неразделни пријатели.

Пријателот за кого стануваше збор, беше крупен и силен
човек. Правичен, фер амбициозен. Јов за него во тоа време би
ставил, како што вели народот, “рака во огин“. Навистина му се
чинеше дека е добра душа. Имаше само една маана, а тоа за
млад човек и не беше некоја голема маана ‐ беше вистински
патолошки женскар. Не бираше многу. Мнозина би рекле итер,
успешен мангуп. На неколку свои вработени, беше начелник на
едно од оделенијата, редовно им ги посетувал жените. А тие,
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жени како жени, си се фалеле една на друга и тоа се расчуло низ
гратчето.
‐

Нека завршила таа гнаса. – пак прозборе сопругата. ‐
Знеш ли дека во една прилика, додека ти лежеше во
Болница се понуди да ме повезе со колата до
продавница. Наместо да застане пред продавницата тој
продолжи да вози. Почна да ме чепка и да ми објаснува
дека ми е потребен некој да ме теши, дека како млада
жена ми е потребен контакт со мажс. Јас се шокирав.
Неможев да верувам дека тој може, по толку дружење,
да биде толку расипан. “Без Јов, сама со две деца ќе ти
треба заштита“. Без размислување се фатив за бравата
од вратата и со сета сила ја турнав да се отвори. Колата
занесе а тој подзакочи. Излетав надвор со солзи на
очите и почнав да врескам за помош на сиот глас. Тој
како да се исплаши. Застана. Додека ја затвораше
вратата довикна “Па сепак, размисли...“ Не бев многу
далеку од станот и со плачење си дојдов дома.

‐

И до сега го криеше тоа од мене?

‐

На почетокот се плашев со тоа да не ти ја влошам и
онака кревката здравствена состојба. Кога подоцна се
врати на работа, ми беше страв од твоја можна реакција.
Те познавам добро. Кога ќе наумиш нешто не постои
сила што би те сопрела да го направиш тоа а имаше
пиштол и дома и на работа. Уште само тоа ми
недостауваше ‐ да појдеше и да го убиеше.

‐

И, дозволи се до нашето заминувањето да продолжам
да гледам во него најдобар пријател? Неверојатно! Се
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до овој момент мислев дека добро ја познавам својата
жена.
‐

Немој да ми замеруваш. Мислам дека правилно
постапив. Подобро е вака. Господ гледал па пресудил. –
замолча некој момент па продолжи. Ја смени
непријатната тема. – Ох, што се оддолжи толку со
нашата Виза. Некои фамилии веќе ја добиле. А да се
јавиш по телфон и да прашаш?

‐

Не е вообичаено да се телефонира во амбасдата.
Мислам дека не е ни предвидено.

‐

Мажу, оваа неизвесност, ни таму ни тука, ме исцрпува.
Беспарицата се ни поремети. Се чувствувам напуштена
од пријателите, заборавена од роднините... Кога нешто
ќе ми побараат децата ги лажам дека нема смисла сега
да купуваме били што. Им ветувам дека се ќе добијат во
Нов Зеланд .
*****

Чекањето на визата, по поднесувањето на сите документи,
им се стори бесконечно долго. Измина скоро една година
одкако ги предадо документите а од Новозеландската
Амбасада во Бон никаков абер. Во меѓувреме поранешната
држава колабира. Македонија куртули од војната ама
економскиот крах не ја заобиколи. Останаа и двајцата без
работа, и без пари. Имаа нешто заштедено, доволно да не ги
фати паника. Трошковите и потребите ги сведоа на минимум.
Храната имаше приоритет. Родителите на Јов живееја на село.
Имаа малку земја и нешто стока. Тие не дозволија внучињата да
почуствуваат недостаток на храна.
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Ни нивниот социјален живот не остана не гибнат во тие
бесни времиња. Јавувањето на пријателите и заедничките
дружења проретчија. Кога Јов ќе му се јавеше на некој од нив,
ќе му наброеја безброј изговори: немаат време, болна мајка,
болна баба, отпатувале и многу други изговори вообичаени за
Македонскиот менталитет. На сличен начин почнаа да се
однесуваат и најблиските роднини. Додека Јов и сопругата
работеа, кај нив во станот секој роднина беше добредојден. Беа
дочекувани како во хотел со пет ѕвездички и остануваа колку
што сакаа. И секој од нив, како по правило, бараше по некоја
услуга Јов да им заврши во големиот град. Последниве неколку
месеци, откако и двајцата останаа без работа, гостите ги снема .
Ако и се јавеше некој по телефон, го немаше она вообичаеното
“кога ќе ни дојдете?“. Разговорите беа формални и ладни.
Најтешко му падна на Јов кога бројните внуци од неговите браќа
и сестри престанаа да се дружат со неговите две деца. Слично
беше и со поширокото семејство на сопругата. А деца како
деца, скаат играње сакаат другарување. Тие не знаат за
игнорирање и фамилијарни политики.
За Јов овие промени кај најблиските роднини и
пријатели беа нешто сосема ново и неочекувано. Неможеше
поинаку да си објасни освен дека неговиот стандард и неговото
влијание ги мамело бројните ‘пријатели’ и роднини.... Се сети
на народната изрека ‘Од сиромавиот и Господ крева раце’. “Да,
народот навистина бил во право.„ Си потврди самиот.
Сиромаштијата, беспарица би бил по соодветен збор, значела
крајно маргинализирање. Луѓето се плашат и од самата помисла
дека такво нешто може и нив да им се случи и инстиктивно ги
одбегуваат губитниците.
Во тој период Јов и сопругата учеа да пливаат низ калта по
дното на сиромаштијата. Пари снемуваше а сметките за струја,
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вода, греење, телефон се ѕидаа една врз друга. Потрошувачката
на гориво ја сведоа скоро на нула. Имаа доволно гориво за
еднаш неделно да ја запалат колата да поработи десетина
минути. Во такви околности Јов заборави и на докторката од
онкологија и на наодите и на “црвот“. Здравството и онака беше
во колапс.
“Каде што течела вода, пак ќе тече“ – исто така е стара
народна изрека. Јов и овој пат се увери дека народот не грешел.
Виде нешто длабоко во народните мудрости. Еден вид тонски
записи забележани во колективната меморија на еден народ.
Овие мудрости ја одразуваат силата на колективниот дух и
јачината на мудроста на поедин народ. Еден ден Јов најде во
поштенското сандуче дебело плико со голем црвен печат од
Новозеладската амбасада. Знаше што е внатре ама не го отвори
пликото. Почека да се врати сопругата од блиското пазарче.
Додека го пиеја кафето на балконот таа не издржа ни овој пат а
да не се пожали:
‐

Мажу, како ќе живееме? Едвај ми стасаа парите за леб,
литро млеко и само четири јајца. Ќе се вратат децата од
училиште гладни. Мора нешто да им дадам да јадат.
Секој ден е се поскапо и поскапо. Ужас.

Јов не одговори ништо. Го извади пликото од под масата.
Пружајќи го и рече:
‐

Еве отвори. Изгледа ни дошол “Спасов Ден“.

Таа внимателно го отвори пликото. Рацете видливо и се
тресеа. Извади еден од пасошите а внатре на третиот лист
втиснат голем четвртаст печат – “IMMIGRATION VIZA“.
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Мажу, запомни го овој ден. Овој ден е навистина нашиот
“Спасов Ден“ ‐ Додека се обидуваше да го бакне преку
масата го закчи филџанот полн со кафе. Од ударот во
циментото се разлетаа парчиња порцулан на сите страни
а низ воздухот уште посилно замириса на кафе. ‐ Еве,
вистина било. Одам да зготвам друго кафе.

На нејзиното лице како да се поврати она моминското
црвенило. Одамна Јована не ја видел така радосна и среќна а
овие две нешта не може да се скријат. Јов, иако молчеше, сепак
и тој чувствуваше големо олеснување. Уште кога ги собираше
документите беше потајно убеден дека ќе помине. Дипломата
Магистер по технички науки, до која дојде со многу напор и
одрекнувања, му донесе 25 поени. Без тие поени немаше да
помине низ бодовниот систем. Без тој минат труд денешниот
ден немаше да им биде “Спасов Ден“. Ќе бидеше ист како и
претходниот – тажен и надоен со загриженост.
“Во секое лошо има и по нешто добро“. Да се осети животот
на дното за Јов и неговата фамилија подоцна се покажа како
непроценливо поучно искуство. Во тој момент беше среќен што
помеѓу сиромаштијата и новата неизвесност ја избра
неизвесноста. Неизвесноста може да донесе и нешто добро а
сиромаштијата, ако останеа во Македонија, им изгледаше
загарантирана.
*****
Во родното село Јов допатуваа со семејството со веќе
спакувани куфери. Дечињата два дена уживаа со дедото и
бабата во за нив идиличен селски амбиент. Баба им ги готвеше
најубавите јадења и највкусните слатки. Одеа по дедо ‘им низ
дворот од објект до објект – трлото, кочината, казанот, шталата.
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При тоа ја гостеа својата љубопитност поставувајќи му на дедо
безброј детски прашања.
Мајка му на Јов беше близу својата седумдесета година.
Притисната од напреднатиот дијабетис и високиот крвен
притисок на моменти се губеше. Како да беше одсутна. Чиниш
некои моменти е ‘таму некаде’, а некои тука со нив. Искористи
прилика кога беше сама со Јов да му ја искаже својата мајчинска
загриженост.
‐

Синко, што ви текна да одите дури на крајот на Светот?
Се плашам за сите вас а посебно за тебе. Уште од мал
беше кревок и болежлив. Што се’ не помина преку тебе
синко. Ти не кажуваше, не зборуваше за тоа ама јас
знаев, чувствував и му се молев на Господ. Се плашам
синко. Нродот си збори дека тешко се живеело во тие
богати држави. – му ја држеше раката во нејзината
широка скоро исушена дланка. Јов и’ ги осеќаше коските
и засилениот ритам на нејзиното срце. Таа длабоко
воздивна па продолжи ‐ Имаш тврда душа синко а имаш
и доста инает. Господ Бог нека ве чува каде и да одите.
– и пак погледот и умот ѝ заталкаа некаде.

Татко му на Јов беше многу поинаков. Многу ретко
покажуваше емоции. Немаше ни осмо одделение школо ама во
однос на другите селани имаше разбирање за новите времиња
што надоаѓаа. “Синко ако сте одлучиле, одете. Немој да се
мислиш или да се обѕирнуваш наназад. Неодлучноста е знак на
слабост. Еве гледаш, останавме сами со мајкати а ве имаме пет
деца. Одлетавте како пилиња, секое на своја страна. За мене
лично не е важно кое каде слетало, важно е да се има пристоен
човечки живот. Очекувам да се снајдете таму и да ми пратите
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абер дека добро живеете. Тоа за мене ќе биде најголемиот
дар.“
Идното утро, некои од соседите и некои од другарите од
детството што се најдоа на сред село го изгушкаа Јов и му
пожелаа пријатен пат. Мајка му едвај стоеше пред автобусот.
Беше свесна дека ова ѝ е последно збогување и последно
видување со синот, со внучињата и со невестата. Освен на
дечињата, на сите други насобрани пред автобусот то им беше
недвојбено јасно. Јов пушти неколку солзи, онака скришум,
само за себе откако ја снема мајака му од пред прозорецот на
автобусот. “Еј мамо зошто плачеш? Тато вети дека пак ќе им се
вратиме на баба и дедо.“ – проговори малечката додека и’ ги
бришеше солзите на мајка си’.
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Јов со фамилијата зачекори во нов жиовот во Нов Зеланд.
При неговиот прв преглед, матичниот доктор во Нов Зеланд
пополни еден куп формулари. Му постави бројни прашања за
здравствената историја на сите, од баба му па наваму. Јов
свесно премолча добар дел од својата здравствена историја. Го
премолча и податокот за смртта на најмладиот чичко што
почина млад ‐ во својата четврта декада од животот ‐ од рак.
Во централниот здравствен компјутерски систем го заведоа Јов
како здрав човек. По овој обавезен преглед Јов не појде на
доктор неколку години. Живееше сосема поинаков живот од
оној во Татковината. Се чувствуваше, како да е во ново тело. Го
потисна непријатните периоди од своето минато во
најскриениот агол од мозокот. Енергијата, ентузијазмот и
желбата да успее во новата средина му даваа значење и смисла
на неговото ново секојдневие.
По шест месеци од нивното пристигнување во Нов Зеланд
му јавија од Таковината дека мајка му починала. Браќата со
умисла задоцниле со веста за да го поштедат од
себеобвинување што не може да оди на погреб. Јов и да сакаше
да патува не можеше. Законите за добивање државјанство на
новата држава беа многу рестриктивни. Условот беше најмалку
четири годин непрекинат претстој во државата.
Тој ден сопругата доцнеше од работа. По пат го собрала и
синот од карате трингот.
‐

Еј што тие? Што си така замислен?.

‐

Лоши вести од моите.

‐

Мајкати, нели?
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‐

Да, јас останав без мајка а ти без свекрва...Тажно, зар
не?

‐

Нека и е лесна земјата! ‐ рече сопругата. Не се воздржа,
заплака..

‐

Нека и лесна. Ништо не можевме да направиме. Фала му
на Господ што се додржа до Својот ред. Потсвесно,
после операцијата и лечењето, се плашев да не умрам
пред неа. Нема посилна болка и казна за родителот да
си го погребува своето чедо.

‐

Да мажу, во право си. Се трудиме колку што можеме да
не му грешиме на Господ.

Новиот Свет го ставаше Јов во друг вид на искушенија:
прилагодување на новите културни вредности, усовршување на
јазикот, самоусовршување во струката преку бројни курсеви,
помагање на децата во нивното прилагодување, барање работа
и безброј слични. Во такви околности Јов и да сакаше да мисли
на “црвот што го носи во себе“ едноставно немаше време.
Дечињата растеа и носеа поголеми радости ама и поголеми
обврски за родителите. Почна тој да му се радува на животот
како сите обични (нормални) луѓе.
Полека, полека, со работливост и со ум постануваа
почитувано успешно семејство. Контактите со членовите на
неговото поширокото семејство во татковината постанаа многу
ретки. Јов не чувствуваше некоја силна носталгија кон родниот
крај. Единствено со татка си’ остана во редовна врска. Татко му
немаше многу нови работи да му кажува меѓутоа, упорно
потпрауваше за нивниот живот, за децата за стандардот. Јов
секогаш искрено кажуваше дека сите се добри, се борат, се
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прилагодуваат... По неговото мислење навистина им беше
добро.
Во еден од разговорите, татко му’ му раскажа случај за
едно семејство од соседното село што пет години пред Јов
преселило во Нов Зеланд. Си имале муабет со таткому на
човекот, а тој му пренесувал само лоши вести: “Скромен живот,
тешко до работа, беспарица, лош однос кон имигрантите“ ‐ и
многу други нешта во сличен тон. На Јов не му беше тешко, да
седне во кола и да го пронајде човекот во едено помало гратче.
Откри дека учеле во исто основно училиште. Јов лесно се сети
на него. Беше пилот во поранешната армија. За селаните од
неговото село беше пример за успешен човек. Во неколку
прилики ниско го надлетал селото со хеликоптерот во знак на
поздрав. Некои од селаните гледаа во него херој на новото
време.
На Јов набргу му стана јасно зошто татко му школскиот
другар толку разочарано и во негативен тон зборувал за Нов
Зеланд. Соученикот од основното училиште цели пет години
бил без работа. Летачката дозвола немал никакви шанси да ја
потврди. Едноставно, државната администрација не сакала
поранешен воен пилот од поранешна комунистичка земја да
лета со хеликоптер низ Нов Зеланд. За воља на вистината, тој и
не покажал голем интерес за прекфалификација. Неговата
сопругата, исто ткак, имала некоја слабо платена работа. Се на
се, пример на едно, по Новозеландските критериуми,
неуспешно доселеничко семејство.
Јов си замина малку натажен и цврсто решен да полага
било кој испит, да заврши било кој курс што го бара државата
Нов Зеланд за да си ги потврди квалификациите. Првата
прилика му рече на татка си’ да престане да го распрашува тако
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му на момчето и да има посилна доверба во онаа што тој му го
кажува.
По четири години непрекинат претстој, постанаа
државјани на Нов Зеланд ‐ постанаа ‘Киви’ – како што имаа
обичај за себе да кажат староседелците. Од тој момент, без
разлика на стандардот на родителие загриженоста за иднината
на децата е непотребна. Наскоро извадија и Новозеландски
пасоши што ширум ги отвараат вратите кон Светот и кон нови
предизвици. Е, ама нродот бил во право кога рекол ‘Ѓаволот ни
ора ни копа, непрестано боцка како со шило’. На крајот на
школската година пред Божиќ ќерката и сопругата одлучија да
ја видат Австралија. “Да ги испробаме пасошите да видиме
дали работат“ – се нашали сопругата.
Една недела подоцна му се јавува сопругата по телефон:
“Ќерката сака да ти каже една важна вест. Те молам не ја
прекинувај како што имаш обичај. Биди стрплив и сослушај ја до
крај.“
Млечката не дочека мајка и’ да заврши: “Еј тато, идната
училишна година ја продолжувам овде, во Мелбурн. Веќе се
запишав во училиштето. Ми се допаѓа овој град а сигурно и тебе
ќе ти се допадне. Не се враќаме со мама. Еве ти ја на телефон,
таа ќе ти објасни подетално.“
‐

Добро бе жено, што ви стана. Со синот не оставате сами
овде во Нов Зеланд. Толку ли лошо ти беше со мене за
вака ненадејно да ме напуштиш.

‐

Мажу остави шала на страна. Затварај го бизнисот,
откажи го дуќанот и врати ја куќата на државата.
Најавена е промена на законот за Имиграција во
Автралија. После шест месесци бодовниот систем за
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имигрирање во Австралија ќе важи и за
Новозеландските државјани. Со други зборови,
единствена шанса ни’ е сега. Овде е се’ поинаку. Те
познавам, сигурна сум дека нема да се каеш.
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Во Австралија
За неполни две години во Австралија, се вработија и
двајцата. На Јов многу му помогнаа неколкуте курсеви за
роботика што ги заврши додека живееја во Нов Зеланд. Со јака
теоретска поткованост лесно го фаќаше ритамот со најновите
доистигнувања во технологијата. Децата веќе го владееја
Англискиот колку и својот Мајчин јазик. На почетокот живееја
како подстанари, скромно и штедливо.
Во нивниот живот влегоа нови пријатели, се формара нови
навики се наметнаа нови рутини. Однадвор, на прв поглед,
луѓето го доживуваа Јов како ладен, груб и бесчуствителен
човек. Вистина е дека Јов ретко се смееше, уште помалку
искажуваше видлива жалост кога некој ќе починеше. На
пријателите им беше по малку чуден. Не се соживуваше ни
малку со нив ког се жалеа на бројни здравствени проблеми.
Некои мислеа дека со тоа искажува ароганција а други
претпоставуваа дека е ‘здрав како дрен’ па не разбира што е
болка. Не сакаше да им каже дека се паничарат, дека
претеруваат, дека од болка има “по болка“, дека на сите
промени во телото им придаваат преголемо значење. За
повеќето од оние што површно го познаваа, Јов се вклопуваше
идеално во народната поговорка : ‘ Ни на живо се смее, ни на
мртво плаче’
Во некои моменти дури и на неговата сопруга ѝ се чинеше
дека Јов останал без емоции. Со родните во Татковината многу
ретко се слушаше. Дури и со браќата и сестрите контактите му
бе ептен ретки. Првите неколку години по преселувањето во
Австралија неговите најблиски ќе почнеа во завиена форма да
му зборуваат за беспарицата во Татковината, за некоја многу
важна потреба за децата која неможат да ја подмират и многу
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други слични теми. Ретко кој прашуваше за неговото здравје.
Јов совршено разбираше што сакаат да кажат. Се преправаше
дека не ги разбира и на вешт начин ги прекинуваше таквите
муабети. Дали роднините се присетија на нивниот однос кон Јов
и неговата фамилија додека беа на дното на сиромаштијата или
пак стекнаа впечаток дека е голем циција како и “останатите
нашинци во иселеништво“ тешко е да се погоди. Позивите
проретчија. Дири и ако се јавеше по некој, тоа се сведуваше на
‘бош муабетење’.
Кога Јов и сопругата добија стални работни места почнаа да
размислуваат и за купување куќа. Условите за купување куќа за
новодојденците во Австралија беа скоро недостижни: неколку
години перманентна вработеност и добра плата. Јов беше
нестрплив, не му се чекаше уште две години за да ги исполни
тие услови. Откако наполни една година стална и сигурна
работа појде во банка да си ја проба среќата. Службеникот го
ислуша Јов, ја погледа неговата и од неговата сопруга платната
листа, гледаше некое време во компјутерот а кришум
погледнуваше и во Јов. Го праша колку коли имаат, колкави им
се секојдневните трошкови, дали често излегуваат на вечера во
ресторан, кое вино најмногу им се допаѓа и некои слични
навидум неважни прашања. На крајот, службеникот замолча а
се огласи штампачот зад него. Му го подаде службеникот свежо
отпечатениот документ на Јов:
‐

Еве колку можеме да ви позајмиме и под кои услови.
Последнава бројка е депозитот што треба да го ставите
пред кредитот да биде одобрен. Тие пари мора да
дојдат од ваша сметка – значи ваша заштеда.

По пат, додека возеше кон дома, Јов неколкупати погледа
во сумата што може да ја добие. Беше доволна за скромна куќа
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само што износот за депозит му изгледаше недостижен.
Навистина дисциплинирано штедеа со сопругата, ама не беа ни
до половина од износот што го бараше банката.
Вечерта, кога се прибраа дома, го стави документот на маса
пред сопругата.
‐

Што тие пак сега ова, мажу? Пак некоја сметка не сме
платиле? – прозборе таа обидувајќи се да прочита. –
Чекај, па ова е од банката, што пак тие бараат од нас?

‐

Не, жено не бараат туку нудат. Нудат пари на заем.

‐

Каков зеем? Нам во овој момент не ни требаат
позајмени пари.

‐

Жено, нудат кредит за куќа.

‐

Мажу не се занесувај. Поминаа само шест месеци
одкако и јас добив полно работно време. Нашинциве
овде ми велат дека нема шанси за кредит ако најмалку
година дена немаш непрекината работа.

‐

Ти рекле, ама еве овде пишува поинаку. Шансата е пред
нас. Се мислам од каде да ја ископаме другата
половина за депозит што ни недостасува.

‐

Мажу се плашам дека за овој износ што го нуди банката
можеме да купиме само стара куќа во некоја од
посиромашните населби.

‐

Стара или нова, мала или голема за прва куќа не прави
разлика. Дури и на нула да ги спуштиме нашите дневни
трошкови пак ни треба најмалку шест месеци за да ги
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натокмиме парите за депозит а не ми се испушта оваа
прилика.
‐

Мажу навистина сакаш да купиме куќа баш сега?

‐

Непотребно прашање поставуваш. Ако не сакав, немше
да одам во банката.

‐

Добро, ако си одлучил така. – некако таиствено се
поднасмеа сопругата и излезе од дневната соба.

‐

Што, да не си добила на лото? Овде сите нашинци го
сонуваат тој сон. – и дофрли Јов.

Се врати сопругта по неколку минути. Стави дебело плико
пред него на масата.
‐

Еве, мислам дека нешто ќе ни остане и за покуќнина.

Јов нестрпливо го отвори пликото. Зина од изненадување.
‐

Еј, па ова се туристичките чекови што ги понесовме уште
кога тргнавме од Македонија. Зар не ги потрошивме
сите во Нов Зеланд?

‐

Ги потроши мажу, ти ги потроши. Скоро две третини од
парите од станот што го продадовме во Скопје истекоа
преку твоите раце.

‐

Добро де, не ми префрлувај за тоа толку често. Не сакав
децата да се чувтвуваат бедно како во Стари крај а и
искрено да ти кажам мислев дека брзо ќе ги
надокнадиме... Чекај, уште сум збунет а и изненаден.
Кога дојдовте со ќерката сами овде, знам дека
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располагаше со многу малку пари. Мака мачевте а се
воздржа да не потрошиш ни долар од овие?
‐

Мажу, не умревме во Македонија кога останавме и
двајцата без плата а еве како што гледаш не умревме ни
овде.

‐

Мислам дека малку претера, непотребно ја
трауматизираше ќерката.

‐

Не мажу, не ја трауматизирав неа. Се трауматизирав
себе си’. Шест месеци преку ден на курс по англиски
јазик а навечер чистење куќи. Ја лажев ќерката дека
редам полици во супермаркет. Не сакав ни тебе да ти
кажам за да не се нервираш. Те познавам, премногу си
горд за твојата сопруга ‘да биде измеќарка’ како што се
вели кај нас во Таковината. Но, заборави на тоа, било па
поминало. Оди утре во банката, стави ги париве на
сметка а викендов одиме да бараме куќа. – на крајот го
почести Јов со топла прегратка, и тоа прегратка како
оние од младоста.

По неколку месеци, за прв пат во Австралиа се вселија во
своја куќа. Колку што беа децата радосни и среќни, татко му,’ на
Јов му зазвуче двапати порадосен кога му кажа за куќата по
телефон. “Татко ти спремај го пасошот а се друго е наше. Ќе ти
пратиме пари за виза и за карти. Децава едвај чекаат да си’ го
видат дедо...“.
“Синко, пасошот веќе го извадив ама сестра ти беше побрза.
Веќе ми обезбеди карти, одам првин за Америка а потоа ако
даде Господ и кај вас. Во последно време не сум добар со
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здравјето.“ Никогаш Јов не го слушнал татка си да се пожали на
здравјето. Делуваше загрижен и депресивен.
По неколку месеци таткому се врати од Америка. Јов беше
нестрплив да го дочека на гости и кај него во Австралија. “Сине,
ваков каков сум не сум за долг пат. Притисокот ми варира и
често ми се врти во главата. На моменти дури не знам за себе.
Ајде да почекаме малку па ќе се слушнеме.“ Тоа беше се. За
жал, пдоцна се покажа дека тој разговор бил последниот што
Јов го имаше со татка си’. Набргу, десетина дена по овој
разговор му јавија дека татко му’ починал. Докторот
констатирал нагло сушење на мозокот, а татко му беше висок и
силен човек. Селаните го сметаа за интелегентен, бистер
правичен – за несекојдневен човек. Постариот брат на Јов,
единствен од петте деца што остана да живее во селото бил
покрај татка си’ до неговото последно издишување.
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Јов во првата посета на родното село по заминувањето за Нов
Зеланд.
При првата средба со брата си’ во родното село, неколку
години по смртта на татко му, Јов ги слушна деталите за за
неговата. Братот раскажуваше полека не сакајќи да испушти ни
еден детал.
“Некоја чудна болест?“ – се погледнуваа и се прашуваа
роднините. Ќе се се изгубеше некое време, чиниш спие.
Наеднаш се будеше и почнуваше да прави муабет, како ништо
да не се случува, потполно свесен за се.
Дојде докторот го прегледа и ми рече дека може да го земат
в болница ама тоа ништо не би поправило. Седев до неговата
постела и му се молев на Господ Бог да не го мачи долго. Во
еден од моментите на свесност: “Еј синко, јас ли бе спаднав на
ова, да не можам да отидам до нужник. На своето чедо измет
да му правам во раце.“ Се обиде да стане но не успеа и пак се
изгуби. Тешко дишеше, офкаше постојано а на моменти ќе се
развикаше како да се бори со демони. Знаев дека нема да оди
долго.
Вечерта пред да почине ми прозборе тивко од зад грб:
“Сине, под душекот има малку пари и две писма. Де додај ми
ги“. Изненаден ја прекинав вечерата и застанав над него до
креветот. Ја поткренав перницата и извадив подебело плико
полно со пари. Го извадив снопот и му го подадов. “Еве сине“ –
зеде тој грст пари од купот – “ова е за тебе“. Земаше колку што
можеше приближно еднаков грст му ги пружаше и набројуваше:
“ за брат ти во Кавадарци, за сестра ти во Црна Гора, за моето
најмало во Америка...“. Ми даде само четири снопчиња. На
момент си помислив дека тебе брату те заборавил “Сине тргни
ги тие на страна, чекај каде го стави другиот плик? “
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‐

Тате, ете го држиш во другата рака.

‐

Оф сине не гледам, ама ич не гледам. Црвениот е за
брат ти Јов. Сакав малку да му помогнам за а да си купи
куќа.

‐

Тате, не грижи се, знаеш дека Тој веќе си купи куќа.

‐

Знам сине, знам, па сепак прати му ѓи, ќе му се најдат.
На тие внучиња таму ништо не сум им пружил. Има и
едно сино плико, неможам сега... Во него се парите за
мојот погреб. Има доволно и споменик да ни направите
на мене и мајка ви. Не сакам по мојот погреб да си
подговарате кој дал повеќе, кој дал помалку или кој
колку сработил за мене при погребот. ... Кажи му на Јов
навистина сакав да ги посетам, ама еве не ми било
судено. ‐ Пак му се смени гласот, полека стивнуваше.
Едвај разбирливо си редеше ‐ себеси си кажуваше:
....синови мои, ќерки мои, мои пет фамилии... Господе
милосливи чувај ми ги....

По неколку мига како да занеме. Дишеше без никаков
ритам. Како да му снемуваше воздух...Како да лебдеше меѓу
свесноста и несвесноста. Телото му се грчеше, пискаше од
болки. Наеднаш, се престана. Неговота животна патека го допре
својот крај.
На денот на погребот сите роднини, бројни селани, старо и
младо се собравме на гробиштата да му кажеме “Збогум и нека
тие лесна земјата.“ Утредента по погребот пронајдов на
дрвениот крст прикачено парче хартија со посвета од неговите
колеги од некогашната Земјоделска Задруга.
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Јов кој дотогаш молчеше и внимателно слушаше не се воздржа:
‐

Го имаш тоа парче хартија?

‐

Да брату, еве сега ќе ти го донесам.

По кусо време се врати братот.
‐

Еве брату, ова е пликото со парите за тебе а ова е
ливчето што го најдов закачено на крстот.

Јов првин го отвори пликото со пари. Зеде по еден
примерок од разните книжни пари. Ќе им ги однесе на децата
за спомен, а остатнатите ги подаде назад на брата си’.
‐

Брату, со овие пари сакам да исчистите околу
споменикот на тато и мама, да посеете трева и засадите
цвеќиња. Да ги подѕидате и поправите соседните
надгробни плочи и камените крстови на дедовците,
прадедовците и сите од нашата лоза.

‐

Јов, доста пари се, пак ќе останат. Купи нешто и за
дечињата.

‐

Со тие што ќе останат приодот кон гробиштата насипете
го со чакал. Вчера едвај поминав низ калта.

‐

Добро брату, ќе биде сторено како што велиш, ајде сега
по една стара, за душа на стариот.

‐

Нека му е вечен спокојот – одпивајќи од ракијата брт му
на Јов продолжи – Најдов во шталата два големи
плетени билници затрупани со слама. Плетот скоро
целиот беше изеден од црвја. Којзнае пред колку години
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ја скрил таа ракија. Најверојатно ја заборавил. Еве,
чувствуваш дека е како зејтин.
Јов отпи малку од чашата и ја остави. Го отвори и ливчето
што било закачено на крстот на гробот на стариот после
погребот.
‐

Ајде сега да видиме што му напишале другарите за
последен збогум?
ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ ДО НЕКОГАШ
НАЈДОБРИОТ ТРАКТОРИСТ,
НАЈДОБРИОТ КОМБАЈНЕР,
И НАЈДОБРИОТ ДРУГАР:
Ех, што ниви изора
Ех, што жито посеја
Ех, што жито ожнеа.
Едно чудо народ да се прехрани.

Велат, сто невести прелага
и ни една на никој не кажа.

Ниви и после тебе ќе ораме,
Жито и после тебе ќе жнееме.
Од тебе само име на крстот ќе гледаме
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се додека и последниот од нас што ќе те помни
својот пат кон вечноста не го изоди.
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Пак назад во новата Дома, во Австралија.
Јов на својот матичен доктор во Австралија, со кој преку
годините постана доста блиозк, дури после десет години му
кажа дека дека е поранешен канцер пациент. Докторот го
гледаше со неверување.
‐

Јов, те знам како сериозен човек. Не ми се верува дека
до сега си премолчувал така важна информација.

‐

Докторе, по 30 години таа информација и нема некое
значење.

‐

Да Јов во право си, само сакам во иднина да бидам
повнимателен при читањето на тестовите од твојата
крвна слика. Дали се сеќаваш на името на дијагнозата?

‐

Како да не, таа не се заборава: “THERATOMA
MALIGNUM“.

‐

Јов, за да не пишувам на памет во компјутеров, ќе ги
провериме туморските маркери – за секој случај.

Јов многу не се противеше. Ни малку не беше загрижен.
Беше само љубопитен.
‐

Добро докторе. Да видиме дали “црвот“ сеуште спие. –
Докторот малку се поднасме за “црвот“.

Тестовите покажаа дека, и после толку десетици години,
еден од маркерите е благо зголемен. Во наредните три месеци
повторените тестови зборуваа дека таа вредност е стабилна.
“Црвот заминал во хибернација“ – уште еднаш Јов се пошегува
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на своја сметка. Го замоли својот доктор да не ги додава
маркерите при идните тестирања на крвта.
*****
Годините си врвеа, дечињата си растеа и пораснаа. Ќерката
мома за мажење а синот убав строен ерген. “Мажу, погледни го
те надрасна. Исти дедо му’ “ – честопати ќе проговореше мајка
му.
Татковците иамаат секогаш најубави мисли и совети за
своите деца. Некои совети работат а некои само создаваат
вознемиреност и некогаш секирации.
И на двете деца честопати Јов им велеше дека родителот
има неизмерна и безусловна њубов код своите чеда. Ако не им
се допаѓаат некои родителски совети или размислувања тоа не
значи дека родителот престанал да ги сака или престанал да се
грижи за нив.
На синот не му се учеше многу. Си ја сакаше својата слобода
и го уживаше, би рекол Јов дури и премногу, тинејџерскоит
живот. Беше близу својата оссумнаесетта година. Едно
попладне заѕвони телефонот а сопругата потрча да се јави. Јов
обично не обраќаше внимание на разговорите, ама овој па му
се стори разговорот необичен. Сопругата неколку пати го смени
тонот и бојата на лицето.
‐

Кажувај што се случило? Што занеме наеднаш?

‐

Се јави некоја жена и бара 2000 долари за да се
исчистела ќерка ‘и. И рекла дека е затруднета од нашиот
син.
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‐

Е само уште тоа ни требаше во овој момент.
Разговараше ли со неа?

‐

Да, ми ја даде мајка и на телефон. Дури ми кажа и како
се вика и ми запрети ако не и платиме да се исчисти ќе
го родела и ќе ни го оставела пред врата.

‐

Е, на здравје жено. Едвај ги изгледавме нашиве зар пак
да подигаме дете. Синот во овиие години не е способен
ни сам за себе да се грижи а камо ли за бебе.

Сопругата едвај дочека синот да се врати дома.
‐

Синко со која девојка си спиел, знаеш ли што си сторил?
Денеска се јави едно девојче, со мајка ‘и бараат пари да
се чистела.

‐

Чекај мамао, не биди заостаната, не сум спиел само со
една. А, како се вика таа девојка?

Мајкаму му го кажа името. Тој го зеде телефонот и сврте
еден број:
‐

Аце, како се викаше онаа девојката што спиевме
неодамна со неа во мотелот? ... А добро, благодарам.
Мамо, јас не сум спиел со девојка со такво име. Немам
поима од каде и е на таа мојот број.

Мајка му веднаш се јави назад на бројот што и го оставија.
Кога нервозно и запрети на мајката на девојката дека за ова
првин ќе бара совет од полицијата, доби краток одговор
“Извини, се чини дека ќерка ми ги помешала имињата или
погрешно го запишала телефонскиот број.“ Така Јов и сопругата
останаа поштедени од идни главоболки и нервози. Дали
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девојката навистина била трудна или со мајка и барале начин да
дојдат до пари повеќе и не беше важно.
Синот уште мал искажуваше голем интерес кон занаетите и
рачните работи. Беше голем спортист. Почна да тренира карате
уште во својата седма година. На дваесет години стаса до црн
појас. Неколку пати беше првак во борба на Австралија и
Океанија. Успеа дури да освои и второ место во Свет.
Кога израсна, постана ценет мајстор со редовна работа и
висока плата. За жал изгуби интерес за каратето.

*****
Ги сакаше Јов и синот и ќерката. Сепак кон ќерката беше
многу по емотивен. Таа уште од мала покажа голема љубов кон
читањето. Имаше прочитано стотици а можеби и преку илјада
книги. Израсна во зрела и одговорна личност. Беше при крај со
вториот факултет. Одличен студент со големи афинитети кон
научната работа. На моменти Јов ја гледаше како копија од себе
си’, и тоа копија подобра од оригиналот.
Еден ден им дојде во посета на фармата. Се поздравија, се
исгушкаа и Јов си продолжи да си работи надвор. Не помина
многу време го повика сопругата назад.
‐

Седни мажу малку со наас. Ќерка ти сака нешто важно
да ти каже.

Уште не седнат прозборе:
‐

Ајде да чујам што е тоа толку важно што мојата убава
ќерка сака да ми го каже.
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‐

Тато се свршив. – без никаков вовед прозборе таа.

‐

Нека ти е со среќа ќерко. А, кој е тој среќникот?....
Македонец?

‐

Не го познаваш тато, а и не е Македонец.

Одненадеж, неговата вообичаена лежерност се претвори во
спротивност. Ја голтна плунката што му навираше. Од внатре во
себе зовираше.
‐

А што нација е тој наш иден зет, ќерко?

‐

Другар од Факултетот. Роден е овде а родителите му се
по потекло од Кина.

Му се чинеше дека раштрканите бели влакна по главата му
се исправаат како антени.
‐

Па добро мори моја “паметна и учена ќерко“. Во овој
момент во Мелбурн има неколку илјади ергени
македонци, неколку години погоре или подолу од
твоите, а ти неможеше да избереш ни еден од нив? За
тебе сите тие се “глупави, прости, недораснати...“ нели?.

Како набројуваше, најверојатно несвесно, го креваше гласот.
‐

Сигурно не ти се добри ни останатите илјадници
христијани на твоја возраст!. И ете, заклучи дека тие со
потекло од Азија за тебе се најдобрите....

‐

Тато, мислам дека си малку расистички настроен ама тоа
нема да ја смени мојата одлука.

‐

Ќерко, ги рушиш сите мои идеали.
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И јас имам право на свои идеали, татко – му одговори
ладно.

Во наредниот момент таа стана и без збор излезе од собата.
Зад неа, во просторијата завладеа мртва тишина. Сопругата го
познаваше Јов многу добро. Одамна не го видела толку налутен
а во исто време и немоќен. Се плашеше за неговото здравје. Не
издржа долго , прозборе:
‐

Знаеш мажу дека викаше дури и погласно од татко ти од
пред триесетина години. Си заборавил на нашата
свршувачка, зар не?

Тој некое време молчеше.
‐

Ах, Австралијо! – чиниш воздишката му се откина од
длабочината на душата....

Оваа случка не го застана времето. Лутината на Јов не
траеше долго. Ја сакаше ќерка си неизмерно. Набрзо по
нејзината одлука свати дека таа љубов била и безусловна. По
некое време се запознаа и со родителите на зетот. Му се видоа
пријатен и образован пар. Во една прилика пивнаа Јов и сватот
по неколку чашки мастика. Се расположи сватот а мастиката, не
само телото, го стопли и разговорот. Дали му се испушти на
сватот или сакаше тоа да изгледа спонтано (ненападно) во еден
момент рече дека во себе носи и малку руски гени. Роден бил
близу границата со Русија. Не се сеќава точно дали бил дедому
или прадедому рус. Јов не сакаше повеќе да се распрашува.
*****
Неколку години подоцна, Јов удобно наместен, седеше во
претсобјето и низ големите прозорци внимаваше на внукичката
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што се валкаше по свежо окосениот тревник. На широкиот столб
меѓу двете стакла висеше стара пожолтена слика од неговите
родители. Mалото, нежно и мило суштество зад стаклото му ја
топлеше душата. Мислите му ги обземаше. Ќерката од почит
кон него или од желба да го омекне татка си, малечката ја крсти
на дедо и’. И даде име Јована. Сеуште нема ни три години.
Мајка и’, најмногу еднаш месечно ја донесува на фармата кај
дедо и баба. Веќе течно зборува два јазика – англиски и
кинески. Од македонскиот знае да каже само неколку зборови –
‘дедо, баба, како сте и ве сакам’. Во градинка велат дека е
бистра и итра.
Покрај тревникот, убавите лалиња како да беа свртени сите
до едно кон неа. Се исправи малечката и појде кај лалињата. Со
малите прстиња ги кинеше едно по едно. Се обидуваше да
направи букет. Откако ја наполни дланката, пријде до
прозорецот и почна да мавта со букетот лалиња. Го отвораше
устето, правеше детски гримаси и се смешкаше. Очигледно
нешто му кажуваше на дедо и’. Тој пак како да не ја
забележуваше, најверојатно пак со мислите заталкал некаде
далеку.
Влезе малечката низ главната врата и се упати кон дедо и’. Го
повлече за ракавот.
– Дедо, дедо, резбуди се.
Тој изненаден, ги отвори очите.
‐

Дедо, еве набрав цвеќиња за тебе ‐ рече малечката
додавајќи му го букетот. ‐Ми изгледаш истоштен, дедо.
Ти треба прегратка. ‐ Се поткачи во скутот и му се обеси
на вратот.
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‐

Ох Јована, на дедо навистина му била потребна
прегратка.

‐

Мама вели прегратката лечи се дедо.
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Јов истурка до својот шеесетти роденден.
Свати Јов дека вората половина од животот носела нови
предизвици, па и нови грижи. Честопати го посетуваше својот
доктор поради зголемениот крвен притисок и маснотиите во
крвта. Си остана дисциплиниран во земањето на лекарствата.
Иако медицината го водеше во ризичната група за срцев удар
или излив на мозок, тој не му придаваше на тоа преголемо
значење и живееше нормален живот, онолку колку што му
допушташе здравјето. Така, и кога за првпат докторот му кажа
дека најверојатно има дијабетис не го фати паника ама и не
остана со скрстени раце. Исчита бројни книги за таа болест. Во
нив откри непријатна вистина дека последиците по животот од
дијабетисот, во крајна линија се исти како и последиците од
ракот.
Ракот напаѓа, најчесто без видливи симптоми. Порано или
подоцна, почнува да се шири низ телото и за релативно кратко
време изразено преку едноцифрен број на години го завршува
својот пир, под услов Господ Бог да не одлучил поинаку.
Дијабетисот, исто така, почнува незабележително. Слезенката,
велат докторите ‘од различни причини‘, почнува да
произведува помалку од потребниот инсулин за одржување на
нивото на шеќерот во крвта. Покрај патолошките промени во
слезенката втората компонента од дијабетисот е проблемот што
мембраната на клетките, посебно кај мускулите, се помалку
пропушта шеќер внатре во клетките. Шеќерот за мускулите е
главна енергетска компонента и храна. Овие два процеси до
моментот на појавување на дијабетисот, во телото се
регулирани автоматски преку бројни биолошки процеси. Мајка
природа и тука ја покажала својата совршеност. Додека
функционира овој механизам на регулација, човек не мора ни
да знае за неговото постоење.
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Поради недостаток на инсулин шеќерот во крвта почнува
полека да се зголемува. Мускулите сеуште трошат од неко,
меѓутоа останува непотрошениот кој неконтролирано се
натрупува во крвта. Голема заблуда на денешницата е ако се
престане со јадење слатки работи и со помош на строга диета
дека дијабетисот ќе се изгуби. Внесување на помала количина
шеќер и јагленохидрати преку храната до некој степен го
смалува натрупувањето на истиот во крвта. Проблемот е што,
сепак на организмот му треба одредена количина енергија од
шеќерот за нормално функционирање. Рамнотежата помеѓу
дневните потреби за енергија и онаа внесената преку храната
мора да се одржува “рачно“. Веќе беше кажано дека
внатрешната ‘автоматика’ не работи. Покрај строгата диета,
неизбежна е и помош од современата медицина.
Докторот, во зависност од нивото на шеќерот во крвта,
одредува лекови кои воглавно се во форма на таблети. Разните
хемисјки состојки во таблетите му помагаат на телото колку
толку да го одржува нивото на шеќерот близу природното. За
жал, тоа не ги сопира дегенеративните процеси во слезенката.
Како се намалува создавањето на инсулин во слезенката, така и
медицината мора да ја зголемува дозата на хемикалиите во
телото.
Ова му доѓа како брканицата на мачорот Том и глувчето
Џери. Во овој случај, непотребно е да се каже дека мачорот е
докторот или, да не ги повредиме нив, мачорот се таблетите
што ги препишуваат а итрото глувче е дијабетисот. Колку години
оваа брканица ќе потрае зависи од општата здравствена
состојба на организмот, од квалитетот на животот, од
дисцплината во исхраната и земањето лекови и истрајноста.
Брканицата не може да трае вечно. Лавиринтите низ кои таа се
одвива, се простираат воглавно низ бубрезите и црниот џигер.
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При секое протрчување на Том и на Џери низ овие органи
останува мало оштетување. Со текот на времето овие мали
оштетувања се кумулираат. Кога ќе почната да попуштаат
бубрезите или џигерот ‘играта’ постанува сериозна. Од тој
момент ‘играта‘ престанува да личи на игра. Умот и психата тоа
го доживуваат како тешка и нерамноправна борба. На
медицината ништо друго не и преостанува туку да го уфрли
последниот воин во борбата – иснулинот. Обично тоа се случува
кога слезената потполно ќе ја изгуби функцијата и телото
останува без капака свој инсулин.
Од надовор внесениот инсулин, прецизно дозиран и
дисциплинирано применуван, го олеснува животот на
дијабетичарот. Нема никакви негативни реакции, не влијае на
ни еден орган бидејќи телото внесениот инсулин го гледа како
свој соптвен продукт. Освен редовно бодење со инекциите и
секојдневното тестирање на шеќерот во крвта, животот
постанува скоро вообичаен. Би се рекло волшебна работа. Јов
одамна спозна дека волшебството постои само во бајките. Го
исчепка тој од книгите и крајот на приказната наречена
Дијабетис. Крајот е едноставен тажен и неизбежен. После
одреден број години, идеално би било да се децении, телото
престанува да го разпознава внесениот инсулин, или поинаку
кажано, инсулинот повеќе не работи.
Односот помеѓу големината на молекулите на шеќерот и
големината на белите крвни зрнца, грубо кажано, е близок со
односот меѓу зрнце грашок и џамлија. Најситните капилари со
кои изобилуваат очите, бубрезите, срцето и некои други
внатрешни органи овозможувааат на сите крвни зрнца,
вклучувајки ги и белите како најголеми, да циркулираат низ
телото без никакви проблеми. Проблем не претставуваат ни
молекулите на шеќерот во количина до нормалната. Кога бројот
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на овие молекули (џамлиите) видно ќе се зголеми, неминовно
доаѓа до зачепување и на крајот до и пукање на капиларите.
Први страдаат очите, па потоа бубрезите, срцето и така по ред.
Слатката крв создава уште еден голем проблем, многу споро се
згрутчува. И најмало засекување или повреда на кожата води
кон долготрајно крварење. Габите и бактериите многу полесно
се размножуваат во слатката крв. Телото, најверојатно повеќе
не е имуно на нив. Гангрената е најтешката последица на
хемофилијата. Во овој стадиум од болеста може слободно да се
каже дека дијабетисот го стигнал канцерот. Последиците од
канцерот и последиците од дијабетисот, иако се работи за два
сосема различни биолошки (патолошки) механизми, се
изедначуваат. Крајот на дијабетисот, она што Јов го научи од
книгите, не мора ни да се нагласува. Се подразбира сам по себе.
Што можеше Јов да стори за да не мисли на овие непријатни
сознанија: дисциплина, радост во животот, редовна физичка
активност, и најважното да се има надеж дека двете фази од
дијабетисот, посебно првата, ќе се развлечат. Идеално е да се
растегнат до длабока старост, кога на духот му останува
сеќавањето на убавината на минатото и спознанието за
неизбежното заминување од овој свет.
*****
Длабокото познавање на медицината не значело гаранција
за безгрижен живот и лесно стареење. Болестите си доаѓале и
без да имаат обѕир кон било која професија, па и кон
медицинската. При една од посетите, на Јов му се виде неговиот
доктор некако вознемирен. Тој го гледа Јов како рутински
случај и не губи многу време со него. Неговта амбулантата е
секогаш полна со пациенти. Овој пат докторот почна да се
распрашува за дејството на терапијата што му ја препишува за
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дијабетисот, за подносливоста, за негативните реакции и ред
други детали за кои предходно ни малку не се интереирал.
Замолча докторот, па ненадејно рече: “Јов, и мојот шеќер
отишол до небо. Изгледа ќе морам да си допишам во мојот фајл
(картон) Дијабетис тип 2.“
Јов едвај се воздржа да не се насмее. “Докторе, добрдојде
во мојот свет, светот на дијабетичарите.“ Од тогаш докторот
како да се смени. Постана многу повнимателен кон Јов и
неговите секојдневни искуства со дијабетисот.
На Јов, понекогаш секојдневниото живеење му се чинеше
како да е вистинска умешност. “Како животните сокови во
кревко и несовршено тело (организам) да се сочуваат што
подолго свежи? Како да се одржат?“ – се прашуваше и не се
предаваше.
Не виде потреба нити искажа интерест да и се врати на
јогата. На фармата и имаше повеќе од доволно физички
активности. И покрај тоа не се одрекна од медитацијата. Ќе се
опуштеше во некое скришно тивко катче на фармата или пак в
кревет навечер пред спиење. Секогаш ја пофторуваше истата
процедура (ритуал на умот). Мислите ги водеше од мускул до
мускул, од орган до орган милувајќи ги со умот и
заблагодарувајќи им за истрајноста. Ги бодреше и понатаму
заеднички да му го одржуваат интегритетот на телото. За Јов
физичкото тело беше клучот на животот. За умот му беше многу
потешко да размислува. На кој начин може со својот ум да си го
контролира умот? За него, а и за било кој друг, ова е едно
интересно филозовско прашање. Како на сопствениот ум да му
се помогне да биде среќен, задоволен, да наоѓа и споделува
радост, да ја потиснува тагата, да простува.....
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Среќаваше Јов понекогаш и лица со страв и очај обземени.
Лесно и без грешка ги препознаваше оние на кои што докторот
тукушто им рекол дека имаат рак. Во неколку прилики се обиде
да поразговара, да разбуди оптимизам, да влее надеж. Дури на
некои од нив во четири очи им ја раскажа својата судбина.
Веруваше дека неговото искуство ќе им користи. Го слушаа со
недоверба. Некои мислеа дека измислува приказна само за да
ги охрабри, а други пак премноу опседнати со својот страв го
игнорираа. Подоцна Јов се откажа од било какво споделување
на своето искуство и сознанијата. Увиде дека секоја личност си е
приказна за себе и секој си ја води борбата на свој начин.
Во текот на својот живот во Нов Зеланд а подоцна и во
Австралија Јов беше сведок на заминувањето во вечниот покој
на негови блиски познаници и пријатели. Некои умиреа од рак,
некои од инфаркт, некои од мозочен удар, некои во несреќни
случаеви и од ред други причини. А имаше и такви што сами си
го одземаа својот живот. Погребите на помладите по правило
беа исполнети со тага и немоќ. Сведок беше и на заминувањето
на повеќе постари луѓе кои починаа од старост. Нивните
погреби беа многу помалку тажни. Јов преку погребните обичаи
гледаше славење на еден одживеан живот. Едено последно
човечко збогум, една длабока почит кон она што било створено
во текот на тој живот.
Најтешко му беше на погребот на еден близок пријател,
десетина години помлад од него. Се обесил поради
фамилијарни проблрми. Некои прозбореа дека во тој чин
големо влијание имал и алкохолот. Јов беше сигурен дека
пријателот тоа го сторил на своја рака или по наговор од
ѓаволот. Да го прашал Господ Бог за совет, сигурно ќе се
прмислел.
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Една друга случка, многу поинаква, што на Јов му се виде
дури и потажна од предходната. Кога доселија во Австралија,
често се гледаа со едно семејство со кое се познаваа уште од
Стариот крај. Беа малку помлади, а и децата се дружеа. Имале
тие братучед, дојден неколку години пред нив во Австралија.
Кога се сретнале, пријателот на Јов почнал да го запрашува за
неговиот живот, за куќата, за платата и ред други работи што се
од голема важност за новодојдените. И тие имале две деца. На
пријателот на Јов одговорите му се чинеле некако неодредени
дури и смушени. Муабетот премногу воопштеен со често
скокање од тема на тема. Кога им здодеале со прашањата
неговиот роднина му признал дека сеуште се подстанари и дека
неодамна купиле место за да градат нова куќа. На инсистирање
на пријателот на Јов, го повезле со нивната стара дотраена кола
во едно од поскапите предградија и му го покажале плацот.
Пријателот дури и се сликал пред широкото оградено место. За
него тоа би било сон да купи место во таа населба. Очигледната
беда на братучедот по Австралијските мерила, си ја објаснувал
со големите одрекувања за да се дојде до така големо место во
богата населба.
Подоцна дружењата проретчиле а изненадувањата кај
пријателот на Јов да пристигнувале едно по друго. Се
испоставило дека и двајцата се заразени во машинките. Дека
најголем дел од времето го поминуваат коцкарниците. Првин
почнала невестата. Братучедот некое време упорно се обидувал
да ја одврати за на крајот и тој да ‘и се предаде на магијата на
таа деструктивна игра. Поминале неколку години од нивната
прва средба во Австралиа кога разбраа дека по кратко
боледување братучедот починал од рак. Неговата сопругата
уште идниот ден успеала да ги подигне неговите пари од
пензијското осигурување. И не биле малку, се работело за
повеќе од 20.000 долари. Вечерта заминала во казиното, додека
68

ИНАЕТЧИЈАТА ЈОВ

Нове Младеновски

телото на сопругот сеуште се наоѓало во капела. Утредента се
вратила со очи натечени од неспиење и без долар во џебот. Се
расчу низ заедницата дека пријателите и познаниците морале
да собираат пари за да го погребат човекот по обичаите, како
што доликува. За да биде уште потажна оваа случка, пријателот
на Јов набргу по погребот открил дека и местото било лажно –
не било нивно.
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Непријатели на сопственото тело
Јов, кој што преку силен ментален напор и дисциплинирано
живеење се држеше на дистанца од ѓаволот, беше крајно
разочаран и потиштен кога ќе сретнеше овде онде по некој што
свесно му оди на ѓаволот во пресрет.
Австралија се третира како развиена стабилна и богата
земја. На сите, вклучувајќи ги и новите имигранти, им дава
подеднакви шанси да успеат ‐ преку работа и залагање да
дојдат до пристоен, би се рекло убав живот. Високиот
општествен стандард изразен преку убави и средени градови,
модерни училишта, бројни универзитети со светски реноме,
безброј национални паркови со природни убавини што мамат,
океани, реки, езера, житници, злато и рудни богатства во
принцип му се достапни на секого. Првиот контакт со Австралија
измамува чувство кај секој новодојден дека е нурнат во
благосостојба. Оваа чувство сепак залажува. За да се користи и
доживее благосостојбата потребни се пари и тоа доста пари, а
до нив тешко се доаѓа. Новите имигранти набрзо согледуваат
дека се само надворешени набљудувачи на благосостојбата. Се’
е на дофат на раце а сепак далечно и недостижно.
Имигрантите, притиснати од беспарицата принудени се што
побрзо да почнат да работат. Слабото познавање на англискиот
јазик, неподударноста на професиите или занаетите со
Австралиските го отежнуваат почетокот дури на највредните и
најупорните. Се почнува со најниска плата, споредни позиции,
неплатена и немерена прекувремена работа. Секојдневна
напорна работа, малку време а уште помалку воља за учење на
јазикот, недостаток на време за дружење, мала заработувачка а
децата си го барат своето. Така почнува да се топи сонот за убав
и лесен живот во Австралија ‐ започнува прилагодувањето,
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понекогаш болно, на новиот живот и новата реалност.
Вредните, штедливите, организираните и сложни семејства за
неколку години ќе соберат доволно пари за депозит за куќа. Ќе
го подигнат првиот кредит и ќе купат куќа. Се подразбира дека
куќата останува сопственост на банката се додека не биде
исплатена и последната рата. Обично, кредитите ги дава
банката на рок од дваесет и пет или триесет години. Со
вообичаените каматни стапки, односот на парите што ги
одобрува банката во моментот на купување на куќата и износот
што ќе биде исплатен во моментот на истекот на рокот е 2 до 2.5
пати. Со други зборови куќата на крајот чини 2‐2.5 пати повеќе.
Кога ќе почнат ратите да си течат, колите да пристигнуваат
за регистрација, осигурувањето на куќата и данокот да се
плаќаат неодложно, постанува јасно дека сонот ‘Австралија’ е
веќе одсонуван. Кредитот новодојдените ги става во во еден
вид калуп од кој многу тешко се излегува. Едноличниот
скромен жвот, лимитираните приходи и низкиот личен стандар
се во потполна спротивност со благосостојбата што ги
опкружува. За да го забрзаат одлепувањето од долната класа
некои се досетиле да го надитрат социјалниот систем. Намерно
(контролирано) повредување на работно место, глумење на
повреди, најчесто “повреда на кичма“ при пад или дигање
терет, психичка растроеност, ненадејна глувост, и ред други
појави што и не може да се сметаат за голема итрина.
“Повредениот“ работник заминува на боледување и на лечење
а случајот го превзема осигурувањето на компанијата и
здравството. На “повредениот“ му претстои долга и неизвесна
битка со системот да докаже дека повредата е “тешка,
непрестано болна, сериозна и не му дозволува да се врати на
работа“. Некој од пријателите или познаниците што предходно
“успешно минал низ процедурата“ превзема улога на советник
на новиот кандидат: “Болките во кичмата мора да се
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непрестани, гримасите на лицето мора да бидат убедливи,
офкањето при прегледите се подразбира, користење на
помагала за одење (патерица или слични помагала) е
обавезно.“ Докторите се обидуваат да помогнат најдобро што
можат. Ке препишат куп лекови за болки, за реума и за нерви.
Обавезни се чести детални прегледи..
Осигурителните компании си имаат свои адвокати, свои
лекарски комиси и свои медицински експерти чија основна
задача е реално да ја проценуваат состојбата на болниот.
Осигурувањето дури има и свои детективи со задача од време
на време да ги пратат ‐ шпионираат оние што се на
боледување. При тоа, тајно собираат податоци и докази кои на
завршното судење влијаат негативно на висината на паричната
компензација. Овие детективски активности се добра прилика
за некој од соседите да заработи некој лесен долар. Им
дозволуваат на агентите да постават камери во нивната куќа со
кои неколку дена непрестано снимаат се што се случува во
дворот на “болниот“. На судските рочишта, велат дека тие
снимки се и најинтересното нешто. Поради нив некои ‘баксузи’
завршуваат со многу мала компензација.
Пет години преправање, неактивност, намерно кривење на
една нога, нарушен социјален живот (нема играње на свадби
или игранки, нема трчање) и самоизолација редовно водат во
депресија и попуштање на целиот организам. Долгогодишното
убедување на умот дека некој орган или некој дел од телото е
‘сериозно болен’ неминовно на крајот доведува до вистинска
болест, вистински инвалидитет или пак потполен ментален
колапс. Колкава и да е оштетеата изразена во долари добиена
на крајот на процедурата не може да ги врати предходните
процеси назад. Јов беше во позиција, од страна да следи
поголем број вакви случаеви. Му беше криво што Божјата
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креација наречена човечко суштество со здраво тело опремено
со бистер ум се одрекува свесно од убавината на нормалниот
живот. Уште потешко им беше на оние што ќе заиграа на
“ментални“ проблеми. Долги години земање лекови за
смирување измешано со пореметениот социјален и личен
живот во најчест случај произведуваше ментално болен
пациент. Некои дури ќе завршеа во некоја установа за
умоболни. Други пак им се радуваа на парите што ќе ги добиеја
и се обидуаваа да се вратат во нормала. Сите тие, и задоволните
и најголем број од незадоволните му ја олеснуваа работата на
ѓаволот – здравјето беше најголемиот губитник.
Овие појави влијаеја негативно врз квалитетот на лечење на
вистинските болни, кон кои Јов имаше искрена жалост.
Процедурата беше иста како и за предходните. Во оваа група
барем вистински се обидуваат да се излечат, да си олеснат
самите себеси, да мислат на убави работи. Многупати Јов се
прекоруваше себе си’ зошто неговиот ум е толку љубопитен а на
моменти дури загрижен за оние самопроизведени болни кога и
негов најдобронамерен совет би бил сомнителен и веднаш
отфрлен.
Првичната идеја дека откако ќе земат пари или заминат во
инвалидска пензија ќе работат на црно, после тие пет години
влечкање по доктори едноставно постануваше неостварлива.
Државата има разработено такви контролни механизми што
може секого да “улови“ без поголеми проблеми. Во
институциите се свесни дека никого не можат со сила да
натераат да работи. Едноставно нема механизми за тоа. После
пет години судот ќе потврди дека се трајно неспособни за
работа или ќе нареди да им се исплати одредена сума пари.
Исплатените бргу ќе ги потрошат парите, и уште побрзу ќе
увидат дека тешко ќе дојдат до нова работа. Внесени се во
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посебна база на податоци – како бележани овци ‐ до која имаат
пристап сите работодавачи. На останатите, “трајно
неспособните“, државата ќе им додели инвалидска пензија која
за Австралијскиот стандард е многу мала. Логиката на државата
може во грубо да се сведе во една реченица “Ве плаќаме ама не
смеете да работите “. Финалето за ваквите корисници на
инвалдскаа пензија, посебно за помладите, е загарантиран
низок стандард до крајот на животот, при што слабото здравје
се подразбира.
*****
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Уште едно преселување.
Десетина години по доаѓањето во Австралија Јов со
сопругата купија околу пет хектари имот со голема ѕидана куќа.
Две третинини од имотот беа покриени со шума а остантото
зараснато во трева. И куќата и фармата беа видливо запуштени.
Не се вселија веднаш по потпишувањето на купопродажниот
договор. Одлучија предходно да ја реновираат куќата. Додека
мајсторите работеа внатре во куќата Јов работеше низ имотот.
Ја искоси тревата, исфрли неколку камиони ѓубре, ги собра
паднатите дрва, огради простор за градина и ред други
домаќински работи.
Од самиот почеток на реновирањето, низ имотот и
пошироката околина постојано мирисаше на изгорено, а слаб
чад се појавуваше од време на време на разни места. Малите
шумските пожари во руралните области низ Австралија се честа
појава и никој посебно не им обраќа внимание. Така и Јов бргу
се свикна на мирисот и на повремениот чад.
*****
Едно попладне, женаму од терасата се развикала на сиот
глас: “Јооов... Јооов,... “ Тој беше долу во шумата и едвај ја
слушна. Побрза низ угорнината плашејќи се нешто да не се
случило.
‐

Доаѓај горе. Зар не ги гледаш облацине чад зад ридот?
Мора да избувнал некој поголем пожар.

‐

Не кревај паника, далеку е.

‐

Пред малку кажаа на радио дека едвај го држат под
контрола, а и не би рекла дека е премногу далеку.
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Јов во меѓвреме пристигна на терасата.
‐

Ма нека чади, сега бев долу кај вирот, има доволно вода
а пумпата е со полн резервоар гориво.

‐

Што? Ќе ја браниш куќава од пожар со пумпата
поставена на одалеченост од 200 метри? Ај ти се чудам
на паметот. Се јави ли на осигурителната компанија да ја
осигураш куќата.

‐

Не, сеуште не сум, чекам да завршиме со реновирањето.

‐

Ајде не се мисли многу. Нема чекање. Еве ти го
телефонот. Не мрдам од овде се додека не ми потврдиш
дека куќата е осигурана.

‐

Добро де, кога толку си запнала. Донеси ми го
договорот.

За неполни дессетина минути куќата беше осигурана на
430.000 долари. Службеникот по телефон му го издиктира
бројот на осигурителната полиса со важност од истиот момент.
Истата ќе му ја пратат по пошта за неколку дена. Плаќањето ќе
оди еднаш месечно преку сметката што Јов му ја прочита на
службеникот.
‐

Е па мажу, сега можеш да продолжиш да се забавуваш
со пумпата. Чурело ‐ горело поблиску или подалеку сега
ми е полесно на душата.

Реновирањето на куќата потраја уште неколку месеци. Кога
мислеа дека направија доволно, а и заштедените пари им беа
при крај Јов и сопругата се вселија во куќата. По старите обичаи
поканија поп и ја осветија куќата. Се раскомоти Јов со сопругата
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во средена куќа што сеуште мирисаше на свежа боја, со нов
намештај, задоволни од животот и опуштени. Многу пријатели
им дојдаоа на вселување да им честитаат и да си поправат
муабет. Низ дворот останаа уште многу работи да се уредат за
куќата уште повеќе да заличи на куќа.
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Големиот шумски пожар – уште едно Господово
искушение на Јов.
Саботата, втората седмица по вселувањето во куќата,
утринското сонце го галеше околното зеленило. Во тек беше
сезоната на високи летни температури што знаеја да одат и
преку 45 степени Целзиусови. Дуваше слаб ветер доволен за да
ги ниша крошните на околните дрва во благи бранувања.
Вообичаениот мирис на изгорено како да се изгубил. Низ
просторот дури не се гледаше ни едно облаче чад.
Околу ручек, идиличната слика почна да се расипува.
Ветерот се засили а непријатниот мирис на изгорено почна бргу
да го исполнува воздухот. На десетина километри источно од
куќата на Јов, се појави пламен во шумата. Ветерот го носеше по
сртот и го засилуваше. Јов не виде причина за вознемиреност,
огинот му се виде доста далеку а ветерот дуваше од куќата во
правец на пожарот. Си продолжи со работата.
Не помина многу време, кога ненадејно на еден километар
од куќата се кренаа црни облаци од густ црн чад а под нив
високи пламени јазици. Повеќе немаше чекање. Со трчање се
упати кон куќата. Жена му го дочека пред врата длабоко
вознемирана. “Мажу, пали ја колата и да бегаме! Ќерка и’ на
соседката, доброволец пожарникар, телефонирала пред
неколку минути и рекла без одлагање да бегаме кон гратчето.“
Соседите веќе заминуваа. Јов по маица, во влечки, седеше
во колата а сопругата на сиот глас го довикуваше кученцето што
го донесоа на фарма пред неколку дена. Не го држеше место,
излезе и тој, и двајцата се растрчаа низ фармата. Го најдоа
кученцето како весело и безгрижно си игра со некој штурец
обидувајќи се да го фати.
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Додека се вратија во колата, стогодишните борови пред
оградата на предниот дел од фармата покрај патот бе азафатени
со пламенот. Чадот постана густ до невидливост. Јов имаше
дваесетина метри возење до портата. Се смируваше самиот
себе си. Знаеше уште од војничките денови дека паника во
вакви моменти ни малку не е од помош. Ги вклучи светлата и
полека тргна кон огинот по единствениот излез што го имаше.
Го вклучи жмигавецот и подзастана на самата порта. Првин
слушна гласна сирена потоа едвај низ чадот забележа колона
возила во полна брзина. Некој доволно ладнокрвен и хуман
подзастана и му овозможи на Јов да се вклучу во колоната. Кога
излегоа од чадот виде дека огинот веќе префрлил преку патот а
куќите од третиот сосед надолу беа во пламен. По десетина
минути крајно ризично возење колоната влезе во малото
гратче. Застанаа во паркот на отворено. Од возилата излегоа
сите до еден и почнаа да се гушкаат, дечињата плачеа а
домашните миленичиња што имале живот трчкаа наоколу и
лаеја. За нив ова беше само добра прилика за игра.
Општината ги прибра луѓето во набрзина организиран
прифатен центар во близина на ушилиштето во гратчето.
Центарот полека се полнеше со луѓе. Првите 24 часа во
центарот, за згрижените беа часови на исчекување, на страв за
своите што останале во опожарената област, на лоши вести, на
длабока тага, на ненадеен плач, на нагло безсознание.
Неизвесноста ги јадеше луѓето од внатре. Пожарот како да
пролета низ големите шумски пространства оставајќи пустош
зад себе. Немаше ни помисла дека некој може да сопре таква
стихија. Раштрканите противпожарни коли, специјализираните
возила на агенцијата за вонредни интервенци, цистерните и
полицијските возила беа ангажирани првенствено на проверка
на куќите што догоруваа да се спасат живите и повредените или
пак да се извлечат телата на изгорените. Одвреме навреме, по
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патот кон малото гратче во голема брзина и злослутно завивање
на сирените ќе се спуштеше некое од возилата за прва помош .
На километри далеку од зоната на пожарите ветерот носеше
чад и силна, дури неподнослива, реа на прегорено месо од
настраданиот добиток и дивите животни. Во собирниот центар
имаше и моменти на олеснување пропратени со силни длабоки
воздишки што беа знак дека нечија мајка, татко, брата, сестра
или сопруга се пронајдени живи, повредени или неповредени ‐
сеедно.
Тие 24 часа ниту една државна институција ниту било кој
поединец не знаеше колку животи стихијата имаше однесено.
Секого го болеше до дното на душата за своите најблиски. Никој
не се ни обиде да ги брои жртвите. Јов и сопругата можеа само
немо да ги посматраат несреќните луѓе во центарот и да му се
молат на Господ Бог да има што помалку настрадани.
Првиот ден после пожарот, пред прифатниот центар се
создаде гужва од новинари, телевизијски екипи, локални
политичари и бројни вработени представници од разните
служби од општината. Почнаа да пристигнуваат и роднините и
пријателите на луѓето што живееја во настраданата зона.
Новинарите со вклучени микрофони се обидуваа да дојдат до
што по ексклузивни и автентични информации наменети за
оние ширум Австралија вкопани пред телевизорите. При тоа
новинарите немаа многу време ниту за емоции ниту за
сожалување, ниту пак се грижеа за нечија приватност.
Присатните политичари едвај чекаа да се истопорат пред
камерите. Имаше и такви што на време и без проблеми
заминале пред огинот и сега нестрпливо чекаа пред камерите
да го кажат своето доживување. Јов само што излезе пред
центарот веднаш забележа еден свој пријател новинар како се
пробива низ турканицата и ита кон него. Се направи дека не го
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забележа. Успеа да му се скрие во гужвата. Она што Јов во тие
моменти го чувствуваше и доживуваше не беше ни за
споделување нити за раскажување.
Низ турканица од некаде до Јов допре познат глас: “Еј
Татооо! ... “ Се сврте. Пред него стоеше неговиот синот. Додека
го гушкаше проговори: “Веќе половина час ве барам. А каде е
мама?“
‐

Внатре е, сега ќе ја викнам.

Остана синот со нив некое време. Живееше на спротивната
стран од градот и цела ноќ се обидувал да ги добие по
телефон.
‐

Убаво е што ве гледам заедно. Знаев дека сте се
извлекле. Господ ве наградил со седум животи само
немојте да ги трошите пребрзо.... Сега морам да се
вратам. Едвај ме пуштија од работа. – на заминување
додаде: ‐ Идниот пат бегајте малку по навреме. Не
сакам со сетра ми да не престрашувате.

По ручекот пристигна и ќерката од Камбера. На Јов и
сопругата срцето им се врати на место. Неизвесноста за
судбината на куќата беше многу по неважна од среќата што
семејството остана заедно.
*****
Уште првиот ден во реоните зафатени со пожарот
полицијата ги блокира сите приодни патишта. Пропуштаа само
пожарникарски коли, прва помош и други службени возила.
Пред импровизираната рампа на излезот од малото гратче
стоеја насобрани десетици жители од зафатените делови
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надевајќе се дека ќе ги намолат полицајците да ги пуштат само
да видат што се случило со нивниот имот, стоката, комшиите.
Јов со сопругата исто така беа во групата и загрижено исчекуваа.
Нивната куќа беше на едната страна од ридот на само неколку
километри од рампата. И двајцата потајно се надеваа дека таа,
стар тип на куќа ѕидана со тули, ќе куртули.
Три дена, скоро непрекинато стоење на рампата, за Јов беа
доволни да согледа една интересна појава кај неговите бројни
пријатели. Првиот ден се појавија само неколку од нив, сами
или со семејствата, што успеале по подолго талкање да ги
пронајдат во групата пред рампата. Јов и сопругата беа без
мобилни телефони ‐ ги заборавија пред бегањето. Втора, малку
поголема група на пријатели ги пронајдоа на истото место после
три дена. Третата група од пријателите ги посетија по три
недели а имаше и такви што воопшто не се појавија. Колку Јов и
да беше тврд на душата сепак увиде дека топлиот пријателски
збор, разбирањето и искрената подршка искажана во вистинско
време и годи на душата. Присутноста на пријателите му ги
одвраќаше умот од неизвесноста за иднината.
Конечно, третиот ден попладнето му дозволија со сопругата
да го посети местото што сеуште во нивните мисли се викаше
ДОМ. Појдоа да ја видат својата ДОМА. За соочувањето со
последиците од пеколниот пожар и остатоците од онаа што до
пред три дена беше прекрасен дом, нема подготовка нема
тренинг. Стоеја пред урнатините и немо гледаа во сивата пепел
распослана како дебел тепих на сите страни. Дрвјата од шумата,
со изгорени крошни, во недоглед штрчеа како големи забодени
подгорени стапови. Голем број од нив беа паднати и сеуште
догоруваа. Низ урнатините од куќата чадеа дебелите
недогорени греди.
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Застанати на височинката како скаменети од гледката,
одвреме на време погледуваа еден во друг. Триесет годишна
работа, труд, одрекнување, документи, спомени, фотографии,
книги, везени марами, гоблени, уникатна народна носија,
фамилијарен накит – се заминало во неповрат. На Јов во
мислите му дојде чудна споредба: “Најверојатно е слично или
исто кога човек умира. Се’ се претвора во ништавило.“ Сепак
оваа не беше исто како умирање, на Јов и сопругата им остана
животот а го имаа и кученцето. Од безброј работи што ги имаа
во куќата, необјасниво, од пожарот куртулила само иконата на
Св.Богородица и еден примерок од нивната заедничка книга
“Многу патишта – Една цел: ЗДРАВЈЕ“ издадена во Стариот крај
пред триесетина години.
‐

И мажу што ќе правиме сега? – проговори женаму со
иконата на Богородица под мишка.

‐

Па и немаме голем избор. Почнуваме од почеток. –
замолча па додаде; – Навикнати сме, зар не?

‐

Не велам дека не сме, ама годините си го чинат своето.
Нека не’ варди Богородица што остана со нас. Овој пат
навистина се чувствувам истоштена и немоќна.

Државата, по неколку недели, ги соопшти точните податоци
за последиците од пожарот ‐ така наречениата ЦРНА САБОТА:
‐

изгорена површина,воглавно шуми 33.000 хектари,

‐

414 повредени и на општа жалост, 173 умрени.
Меѓу тие 173 беа и:

‐

Соседите на Јов преку пат, стар брачен пар пензионери.
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‐

Млад брачен пар и едниот десетогодишен син близанец
на соседното ритче. Ги нашле во урнатината прегрнати
во кадата. Среќа, едното братче близанец во тоа време
не било дома,

‐

На неколку километри северно од портата на Јов,
поради паника две коли се судриле со голема брзина.
Повредените и преживаните во судирот не успеале да и
побегнат на стихијата – две цели фамилии го изгубиле
животот.

‐
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На трнливиот пат до возобновена куќа.
Ни еден почеток не е лесен па не беше ни овој најновиот на
Јов и сопругата. Помина првичниот шок и разочарување од
пожарот а се појавија многу други неочекувани проблеми.
Следуваа бројни непријатни изненадувања, првенствено од
банката од која имаа земено кредит за куќата потоа од
осигурителната компанија, градежната индустрија и од други
елементи од општествениот систем. Јов набрзо откри дека кога
се пари во прашање не важи ниту бонтон, ниту морал ниту
чесен збор.
Првин се јави во осигурителната компанија да се распраша
за нивните планови во врска со изгорената куќа. Доби
изненадувачки одговор дека немаат евиденција за куќа
осигурана на таа адреса или на негово име. Таа инфоррмација
вистински го стресе Јов. Полисата, заедно со сите други
документи изгоре во пожарот. Телефонираше и до банката
преку која одеше плаќањето на ратите за осигурувањето.
Уследи уште едно непријатно изненадување, и од таму му
одговорија дека немаат евиденција за тој имот. На негова среќа
беше вешт со компјутерите. На интернет адресата на банката ја
пронајде сметката преку која имаше направено автоматско
плаќање. По некогаш навидум ситни нешта прават големи
пресвртници во животот. Пронајде Јов во последниот архивиран
извештај јасно и недвојбено запишана рата од 150 долари,
префрлени на сметка на осигурителната компанија. Се јави пак
назад во банката. Ја замоли службеничката да го отвори истиот
извештај посочувајќи и’ ја ставката. Доби едно кратко, дури му
се причини кисело: “Извинете господине,... Сега гледам дека сте
биле во право“. Се покажа дека по онаа успешно инсистирање
на сопругата “веднаш да ја осигура куќата“ само два пати
85

ИНАЕТЧИЈАТА ЈОВ

Нове Младеновски

банката префрлила пари. Тие 300 долари ја спасија нивната
иднина.
По една недела осигурувањето испрати своја екипа да ја
премерат основата на куќата и да ја регистрираат штетата на
останатите објекти низ имотот. Некои од ѕидовите, напукнати
или до половина срушени сеуште јасно ја отцртуваа основата на
куќата. Посетителите, едниот се претстави како инспектор,
другиот рече дека е билдер, а третиот не кажа ништо за себе,
неколку часови премеруваа, бележеја нешто во своите тетратки
и на крајот си заминаа. Вечерта на телевизијата најавија дека
чистењето на урнатините од куќите низ целата зона ќе го води
државата а започнува по неколку дена.
‐

Мажу, ајде ти утре земи си го метрото во раце, премери
ја куќата и нацртај си скица.

‐

Јас не гледам поента, убеден сум дека тројцата што беа
денеска си ја знаат работата. Рекоа дека се
професионалци.

‐

Нека бидат професионалци колку што сакаат ама мене
не ми влеваа многу доверба. Знаеш дека поранешната
сопственичка не ни’ остави никакви планови.

Јов научи низ долгите години заеднички живот, поради
“мир во куќа“, понекогаш да ја послуша сопругата. Наредниот
ден внимателно ја премери основата на куќата, а вечерта веќе ја
имаше нацртано скицата во компјутерот.
‐

Убаво си направил. Сигурен си дека се е правилно
измерено?

‐

Пак ти, како да си ми надгледник.
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Добро де, сега нека ја рушат кога сакаат.

На сите што останаа без дом поради пожарот државата им
понуди сместување во најблиското гратче. Јов го одби
понуденото сместување и побара да му постават караван на
имотот. Сакаше да почне што побрзо со расчистување, барем
она што можеше. Неколку месеци по чистењето на остатоците
од куќата, се појавува друга екипа на фармата.
‐

Не испрати твоето осигурање да направиме проценка за
градба на куќата. Скицата ја имаме а веќе имаме и груба
проценка. Ни недостасуваат само неколку детали за
издвоената гаража.

‐

Јас пак, се порадував дека сте дошле да почнете со
градбата.

‐

Ма не, банката во овој момент само сака да знае за
колку пари се работи.

‐

Колку што се сеќавам во полисата е запишана вредноста
на колку е осигурана куќата?

‐

Да, верувам дека е така ама банката одобрува пари само
врз база на вистинска проценка а не према полисата.

Јов се загледа во скицата на масата пред човекот.
‐

Сигурни сте дека скицава се однесува на нашата куќа?

‐

Да, секако. Ја добивме преку инспекторот што ја мерел
куќата. Еве, има и печат.

‐

Може да ми дадете копија, ако имате?.
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Уште истиот ден Јов појде во библиотека и преку тамошниот
компјутер му ја испрати својата скица на инспекторот. Му
напиша дека таа што им ја дал на луѓето не одговара на куќата
што постоеше. Испуштени се неколку простории а
поедноставена е целата основа. Се на се, смалување на
површината на основата за околу дваесет проценти. Немаше ни
малку трпение. Едвај го дочека утрешниот ден.
‐

Крис, вашата скица не се поклопува со куќата што ја
имав. Сте исфрлиле еден ходник и две простории.

‐

Како тоа ‘не се поклопува’? Тројца професионалци
меревме и цртавме половина ден а ти ми велиш дека
цртежот не е точен.

‐

Ја погледа ли скицата што ти ја испратив по електронска
пошта?

‐

Ја погледав, само се прашувам врз основа на што тебе
да ти веруваме. Гледаш и самиот дека местото е
исчистено и нема можност за повторно премерување.

Јов слушаше и си ја голташе плунката. Се најде во небрано.
Ако одат на суд тројца спрема еден, нема шанса да докаже дек
неговата скица е вистинската. Утредента појде до општината и
упорно ја молеше службеничката во одделенитео за планирање
да провери дали има било какви документи за неговата куќа.
Таа уште по упорно му повторуваше дека куќата е градена пред
повеќе од триесет години и дека за неа нема никакви податоци
во новиот компјутерски систем. На Јов му вриеше во главата.
Лицето му оддаваше повеќе очај одошто бес. Еден млад човек,
одстрана, цело време, навидум незаинтересирано, го слушаше
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дијалогот. Најверојатно му падна жал или пак можеби имал
некој свој настрадан во пожарот, на кратко се замеша;
‐

Господине седнете таму во фотељата и почекајте. Ке
одам да проверам нешто.

По десеттина минути се појави со голем цртеж во рацете.
“Еве ископав нешто од архивата во подрум. Верувам дека ќе ви
помогне“. На Јов му се стори како да му намигна службеникот
пред да се изгуби зад параванот во големата просторија.
Поранешната сопственичка сакала нешто да доградува па се
откажал. Во цртежот основата на куќата беше прецизно
исцртана, што беше доволно на Јов да му се симне каменот од
душата. “Ох ти благодарам Боже, сепак имало луѓе.“
Вооружан со самодоверба и драгоценоиот цртеж пред него,
идниот ден пак му се јави на инспекторот.
‐

Крис, до каде сте со процедурата?

‐

Зошто прашуваш? Ништо не е сменето од вчера, одиме
по нашата скица и нашите мерења.

‐

Не Крис, нема да одите по вашите мерења. Имам
документ од општината што ги потврдува моите мерења
и мојата скица.

‐

Е како може да имаш документ кога јас лично два пати
проверив кај нив. Немаат ништо за твојта куќа. – Гласот
на инспекторот како да му трепереше, дури и прегласно
ги изговори предходниве две реченици. На крајот само
ладно додаде – Добро остави на нас, ќе размислиме.
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Инспекторот не го побара документот на кој се повикуваше
Јов а тоа кај него предизвика длабока сомнеж дека
смалувањето на основата на куќата било направено со умисла.
Откако на осигурувањето не му успеа да ја протурка скицата на
“експертите“ банката немаше друг избор освен да ја прифати
вредноста што беше запишана во полисата. Со оваа случка
проблемите на Јов не завршија, нови еден по еден се редеа
како алки на синџир.
Во договорот за осигурување, што Јов не го имаше ни
прочитано пред да изгори, некаде на дното со мали букви било
напишано дека ‘во случај на потполна (100%) загуба банката ги
задржува прите од осигурителната компанија и за толку го
смалува постоечкиот заем за имотот’. Со други зборови,
осигурителната компанија и ги отстапува парите од куќата на
банката. Ако Јов сака да ја изгради куќата ќе си побара нов заем
и ако ги исполнува условите банката ќе му даде ‘колку што ќе
посака’. Во меѓувреме фирмата во која беше вработен Јов ја
купија кинезите. Отпуштија од работа половина од вработените
во одделението за развој. Само со платата на сопругата не
постоеше ни теоретска можност повторно да добијат заем за
изградба на куќата. Практично кажано остануваат со гола
фарма, караван и една импровизирана гаража.
Јов ни овој пат не се предаде. Следуваа дописи, преписи,
телефонски разговори, барање помош од политичарите, барање
помош од правниот систем, непреспани ноќи и убедеувања
преку телефон кредитот да си остане како што е....На Јов на
моменти му се чинеше дека е современ Дон Кихот исправен
пред многу поголеми ветерни мелници недостижни за било
какво копје. Скоро изгуби секакава надеж дека било кога ќе
успее да изѕида нова куќа. Можеби Господ се смилостиви или
едноставно среќата се замеша во тие тешки моменти. Е еден
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ден Јов доби писмо од банката: “Издадовме инструкции на
осигурителната компанија да ја изгради вашата куќа. Наскоро ќе
бидете контактирани од нив. Кредитот останува како што е“.
Трите куси реченици како да биеа пишани од трите суденици
кои пресудија Јов сепак да добие куќа.
По овие исцрпувачки настани, конечно работите добија
рутински тек. Се развлече малку цртањето на плановите.
Бидејќи немаше предходни, Јов мораше да се бори со
архитектот изнајмен од осигурањето за секоја педа од куќата и
за секој ѕид. На негова среќа, успеа од пријателите и од децата
свои да прибере доволно фотографии кои помогнаа да се
реставрира обликот на куќата.
*****
Дојде време и за почеток на градбата. Осигурањето ги има
парите, го води градењето преку своите служби и по фази му
плаќа на билдерот. Го повикаа Јов и го прашаа дали има некој
свој билдер да им предложи за да не губат многу време. Се
распраша тој кај пријателите а тие му посочија еден нашинец со
“добра душа, а и добар мајстор е...“. Осигурањето без проблеми
го одобри тој билдер и се’ си тргна како убава песна.
Јов и сопругата сеуште живееја во караванот на имотот и му
се радуваа на секој нов ѕид, на секоја врата, на секој прозорец и
на секоја греда. Навистина било пријатно чувство да се гледа
никнувањето на сопствениот дом. Куќата беше пред покривање,
кога осигурителната компанија му понуди на Јов да му го
префрли остатокот на парите на негова сметка а тој да
продолжи да го плаќа билдерот до завршетокот на куќата. Така
осигурувањето можеше и пред време да го затворат случајот.
Јов не виде ништо лошо во тој предлог. Со парите што останаа
можеше да се изгради дури нова стандардна куќа. Му се видоа
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дури повеќе од потребните за довршување на куќата. Сопругата,
неговиот “расипувач на забави“ како што Јов често имаше
обичај да каже, ни малку не се воодушеви со таа идеја. “Мажу,
остави и’ на државата нека си го води проектот и нека си го
плаќа билдерот. Никогаш не се знае што носи утрешниот ден.“ И
така бидна. Јов си остана надвор од процедурата.
Градењето продолжи уште некое време без поголеми
застои. Кога го ставија покривот, објектот заличе на вистинска
куќа. Јов и сопругата дури и не стигнаа да му се израдуваат на
покривот, кога наеднаш ги снема мајсторите. По неколку дена
се појави билдерот и си ги собра машините и алатот. Рече дека
ќе направи пауза од неколку дена. И, навистина се појави пак
по три дена ама наместо во работна облека беше дотеран во
одело како господин човек. “Јов, ги потрошив парите што до
сега ми ги даде осигурувањето, свои немам а морам да ги
плаќам мајсторите и да купам материјал.“ На прашањето дали
ги викнал одговорните од од осигурањето одговори потврдно
ама тие немале разбирање за неговата состојба. “Јов само ти
можеш да извршиш притисок врз нив да ми дадат уште од
парите. Јас немам од каде да позајмам.“ На Јов не му беше
тешко да се јави во осигурувањето. Му одговорија дека према
договорот фазите што веќе се завршени му се палтени и немаат
законска можност да даваат пари за незавршена работа. Се
распраша Јов кај пријателите што добро го познааваа билдерот.
Сознанието звучеше фрустрирачко: “заглавил со некои станови,
банката не му дала повеќе пари а недовршени не може да ги
продаде“. И така, неколкуте медени месеци со билдерот
завршија ненадејно и непланирано.
На имотот завладеа тажен молк. Го снема џагорот на
мајсторите, брчењето на машините и удирањето на чеканите.
Градилиштето почна да зараснува во трева. При секое невреме
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ветерот носеше пепел и заостанато ѓубриште од сите страни и го
тераше низ отворите на сеуште неостаклените прозорци и
врати. Изгуби Јов додатни шест месеци од животот и неколку
килограми нерви додека осигурителната компанија успеа
легално да го отстрани билдерот од проектот и да прати нивна
градежна едипа да ја доврши куќата.

*****
Конечно, седум години после пожарот Јов и сопругата
вселија во нова куќа. И овој пат го повикаа истиот свештеник да
ја свети куќата.
‐

Дедо попе, внимавај која молитва ја пееш. Паметиш
дека минатиот пат, две недели по светењето, куќата
изгоре. Ако погрешиш и овој пат знај дека нема да те
побараме и трет пат.

‐

Де Јов, немој да бидеш толку загрижен, еве ќе проверам
во мојава книга уште еднаш пред да почнеме – низ смеа
одговори свештеникот.

Куќата навистина беше прекрасна, мирисаше на ново, на
свежо, оддаваше спокој. Вистински ДОМ. По целово ова
исцрпувачко патешествие Јов си велеше дека можеби Господ му
ја подучувал сопругата да го тера да носи на време и правилни
одлуки. Можеби во прашање е нејзино претчувство или инстикт
да одбере одлука која подоцна ќе се покаже како најдобра.
Таа беше, што едвај го “помрдна Јов од место“ да ја осигура
куќата на два месеци пред пожарот. Го убеди, Јов би се налутил
ако кажеме го натера, да ја измери и скицира основата на
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старата куќата пред да бидат ичистени урнатините. Се успротиви
на идејата осигурањето да им ги префрли парите за
довршување на куќата. Овие неколку работи без сомнение беа
пресудни за процесот на возобновувањето на куќата да заврши
како што треба.
Дали овој нов дом беше доволна надокнада за изгубените
исцрпувачки седум години од нивниот живот? Јов најверојатно
би рекол не. На бројните тешкотии низ кои поминаа со
сопругата можеби еден ден и ќе заборават ама годините никој
не може да им ги врати назад.

Ѓаволот по втор пат атакува на Јов.
Еднаш, Јов со неподносливи болки во главата, со грозница и
висока температура заврши во ургентниот центар на една
болница. При приемот, докторот што го прегледа, не виде
проблеми со дишењето нити кашлица. Тоа го залажа да
развлече малку со ренгентското снимање на градите. Таа ноќ
Јов уште еднаш, по цели четириесет години, повторно го вкуси
здивот на смртта. Телото попушта а умот од премореност се
блокира. Болката и немоќта ескалираат до очај. Чиниш во секој
момент ќе се предаде умот заслепен со блескава светлина и
мамен од лажно блаженство. Во тие мигови само влакно го
дели животот од смртта. За среќа, и овој пат победи животот.
Докторите непрекинато бдееја над него цела ноќ.
Утрото температурата малку попушти, а и главоболкате
малку стивнаа. Сестрата стоеше до креветот со полна рака
таблети и чаша вода во другата рака.
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‐

Сестро, дали некоја од таблетиве влијае на мојата
психичка состојба, како на пример: морфиум,
лексилиум, оксикотем или слични.

‐

Да секако, на твојот организам, вклучувајќи го и
мозокот, му е потребно опуштање. .

‐

Сестро, оставете ги тие таблети и донесете ми обични
таблети за болка.

Сестрата зачудено го гледаше.
‐

Не, не смеам да го направам тоа. Терапијата ја одредува
лекарот, а и самиот гледаш во каква состојба си.

Јов и понатаму инсистираше. Сестрата беше свесна дека без
согласност на пациентот не смее да му ги даде лековите. Набргу
се појави и докторот. Му постави на Јов неколку едноставни
прашања. И покрај евидентните болки, Јов беше потполно
свесен што зборува. “Докторе, имам сеуште неподносливи
болки во главата и мускулите низ целото тело. Не сакам таблети
што ќе ми го мамат умот дека ми е добро. Ако Господ Бог
одлучил да ме земе, сакам да му се заблагодарам и да бидам со
Него до последниот момент.“ Докторот ги крена рамениците.
Вакво нешто најверојатно не сретнал до сега во неговата пракса.
“Добро сестро дај му парацетамол....“ .
Дента му пристигна во посета и ќерката со бебето в раце.
Сопругата од предходната ноќ уште не беше замината. Го
изгушка ќерката а внуката му заплака покрај него во креветот –
го почести со најубавата мелодија што можеше Јов да ја
слушне. “Фала ти Боже што ќе можам да ја гледам внукава како
расте“ ‐ изусти Јов.
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‐

Абе тато, и утрово си одбивал некои лекови. Си ги довел
докторите во дилема. Ми се јавија веднаш. Ме прашаа
што да прават со тебе. Медицинската процедура бара од
докторот да ти ги даде тие лекови а ти му кажуваш дека
не ги сакаш...

‐

И, што им одговори.

‐

Па им реков дека татко ми е старомоден инаетчија и ако
има сила за инаетење значи дека го поминал најлошото.

Подоцна спругата му кажа дека ќерката, која е клинички
специјалист по ембриологија, цела ноќ останала на линија со
дежурниот тим околу Јов. Идниот ден попладнето во посета му
дојде и синот. Спротивно на Јов тој беше крупен, силен и убав.
“Телото на дедо му а умот на вујко му“, така вели сопругата. Се
приближи кон креветот:
‐

Здраво Стари!

‐

Здраво синко.

‐

Што те притиснало за да завршиш во болница? Мама да
не те изнервира? Кажи, ако е таа крива ќе ја средиме со
сестра ми.

Спонтано го помази татка си’ по ќелавицата. Јов скоро и
немаше коса, само бели влакна како свила раштркани по
страните. Се уште чувствуваше јаки болки во главата што се
засилуваа на секој допир. Кога синот го помази по неа стисна
заби и не офна.
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‐

Еј тато, сега се сетив. Те мазев по ќелавата глава и кога
бев мал а ти лежеше болен со денови в кревет. Се
сеќаваш и ти, нели? “

‐

Се сеќавам синко, како не би се сеќавал. Еве, до овој
момент не знаев дека ти си го запаметил тоа. Мислам
дека тогаш имаше едвај четири години.

‐

Паметам јас тато, паметам, туку ајде излегувај од овде
што побрзо. Знаеш ли колку работа те чека на фармата.
Тревата ти стасала за косење. Таму ти е место а не овде.
‐ зборуваше син му како на смеа. Не одошто не ја
разбираше сериозноста на моментот, туку сметаше дека
така најдобро ќе го охрабри татка си’.
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Убавината на доцнежните години од животот на Јов.
Се сторија дваесет години од преселувањето на Јов со
фамилијата во Австралија. Се преселуваа неколку пати низ
Северен Мелбурн. Минаа и низ големиот пожар, ги надминаа и
сите замки и тешкотии при изградбата на куќа. Полека впловија
во период на помирен живот со ниско ниво на стресс. Еден ден
седеше Јов на големата тераса од куќата. Му се придружи жена
му. Времето беше прекрасно а погледот на околните ритчиња
опивен.
‐

Мажу, имам нешто да ти покажам. Се сеќаваш на првите
контакти со нашинците во Австралија? Како опседнати
зборуваа за големи куќи, за многу куќи, за големи
бизниси, за милиони и за милионери. Како да живееја
во некој далечен сон, или барем така ми се виде во тоа
време. Ти многупати си повторуваше дека сакаш да
сретнеш некој од тие ‘милионерите’ за да видиш какви
се тие луѓе што го направиле невозможното. Се
прашуваше како успеале со две раце, па и со четири, да
заработат или дојдат то толку пари, кога ние се
расправаме со десетки.

‐

Добро де, се сеќавам. Каква врска има тој документ што
го држиш во раката со ‘милионерите’?

‐

Неодамна, кога ја уплативме последната рата од
кредитиот за имотов, повикав агенција да изврши
проценка на вредноста.

‐

Што ти беше тоа толку важно? Не мислиме да го
продаваме имото па да се маткаш со агентите.
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‐

Ма какво продавње. Само сакав да видам на што сме по
сиве овие години напорна работа.

‐

И, што ти напишале? Де покажими.

‐

Еве, напишале дека си постанал еден од ‘милионерите’.

‐

Жено, си правиш бајрам на умот.

‐

Не мажу, не еден, проценетата вредност на имотов е
поголема од два милиона.

‐

Морам да признам дека бројката звучи убаво само што
тоа и нема некое големо значење.

‐

И мажу, што ќе правиме понатаму?.

‐

Ништо посебно. Ќе го дотеруваме оваа парче
Австралијска земја да изгледа како минијатурен Земски
Рај. Никој не знае, вклучувајќи не и нас, дали Господ ќе
не смести во Небескиот рај или во пеколот. Барем
остатокот на животот да си го поминеме во овој нашиов
рај, а на небото Господ ќе одлучи.

‐

Чекај, ќе заборавев за малку. Имам уште една убава
вест. Втората внука проодила. Само што ми се јави
ќерката.

‐

Нека и е со среќа. Едвај чекам да ни дојдат да се
тркаламе по тревава.

‐

Е ,ајде тогаш донеси од онаа лутата од покојниот татко.
Да се частиме. Мислам дека сме заслужиле.
99

ИНАЕТЧИЈАТА ЈОВ

Нове Младеновски

‐

Знеш дека твојот доктор рече ‘ни капка’.

‐

Ама само по една чашка. Остави го докторот. Кога одам
на контрола секој втор специјалист ме советува да
прекинам со пушењето а јас никогаш во живот не сум
пушел. Иди па верувај им....

Дојде време Јов под старост да му се насладува
на своето постоење.
Јов знаеше по некогаш во недела, да појде до
најблискиот манастир. Ќе влезеше внатре, ќе запалеше свеќа за
мртвите а потоа за живите и ќе чекаше да заврши службата а
верниците да се разотидат. Ќе седнеше во последниот ред, сам
со своите мисли во тишината пред иконите на апостолите
наредени на двете страни од олтарот. Погледот најдолго му се
задржуваше на иконата на Исус Христос над самиот олтар. Дури
и во тие моменти на вистински спокој, по некој фрагмент од
неговото минато ќе се искрадеше од длабочината на неговиот
ум и ќе му протрчаше низ мислите. Пред да си замине ќе се
свртеше кон иконата на Исус, ќе се прекрстеше и ќе изустеше:
“Ти благодарам Господе Боже што не му даде на ‘црвот’ да
оживее.“
На неколку минути возење од манастирот се наоѓаше
природен водопад, не толку голем, опкружен со густа шума и
високи дрвја. Пешачката патеката водеше до возвишението
спротивно од водопадот на чиј врв некој поставил убаво
изработена дрвена клупа. Во работните денови ретко кој
свраќаше таму. За Јов ова место беше мал рај за очите и извор
на спокој на душата. И’ се насладуваше на глетката.
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Едноличниот шум од водопадот му се чинеше како најубава
заспивна песна. Понекогаш, јато папагали со своето гракање ќе
ја пореметеа едноличноста, како да му ставаа до знаење на Јов
дека во него гледаат натрапник во нивната територија. И
вревата од папагалите беше дел од хармонијата. Јов ќе седнеше
на клупата. Некое време се обидуваше со ширум отворени очи
што повеќе да впие од убавината и спокојот пред него. Никогаш
не пропушташе да си направи кратка медитација. Ќе ги
затвореше очите и ќе нурнеше во својот внатрешен свет. Со
умот ќе си ги помилуваше поважните внатрешни органи и на
крајот целото тело. Не испушташе ни да му се заблагодари на
своето физичко тело за издржливоста и истрајноста со која му
служи на умот. Очуваното тело му овозможува на умот да се
чувстува како во свој дом.
Се изнагледа Јов низ живот свој разни страдања
човечки, од мали до најголеми. Се изнагледа умирања
природни, умирања не праведни, умирања жални и умирања
неразумни а сепак не му се одмили животот
Можеби Господ Бог го награди овој, нашиот Јов, со
човечки век за да сведочи за Неговата моќ во едно сосема друго

време. Можеби самиот Јов се избори за својот живот човечки,
можеби го заслужи тоа, или пак едноставно неговиот живот
беше производ на случајноста.
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Нашиов Јов за сигурно нема да живее сто и четириесет
години како оној од Библијата. И тој Јов го изживеал својот
живот во тие дамнешни времиња и овој Јов го прави тоа во овие
наши времиња.

Посети Јов земји бројни,
И виде Јов убавини светски.
Сретна луѓе безбројни
Слушна за судбини нивни доделени,
со таги и радости измешани....
Му досудил Господ Бог на Јов
Под старост богатство да има,
Дивина во убавина да претвора.
Парче Земски Рај да создава,
Овошки безброј да посади,
Со намерници и не намерници
сочни овошки да сподели,
и на последниот повик од Господ
ич да не мисли...
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Белешка за писателот
Авторот на романот Нове Младеновски роден е во 1955 година
во селото Иванковци, Велешко на ритчестото тромеѓие на
општините Скопје, Велес и Свети Николе.
Основно училиште завршува во родното село, а средно
електротехничко во Скопје. Подоцна студира во Загреб, а
посдипломски во Сараево. Во Белград работи кратко време на
Дисертација, која поради здравствени причини а делумно и
поради распаѓањето на поранешна Југославија ја откажува.
Паралелно со техничките науки, уште од основното училиште
покажува љубов и големо внимание кон литературата,
Македонскиот јазик, културата, историјата и подоцна
општествените науки.
Првите чекори во литературата, ги прави уште во основно
училиште. Во втора година средно, во Млад Борец во неколку
продолженија му е објавен дневник – Записи од летниот одмор
во кој храбро го навестува својот интерес кон прозата. Одвреме
навреме пишува белешки за Радио Скопје. Читањето му
постанува опсесија.
Во текот на студирањето прави и обиди како новинар ‐ во
Студенски Збор објавува неколку за случувањата од областа на
културата во Загреб.
Постанува и останува фасциниран од творештвото на Франц
Кафка, на Алберт Ками, Карел Чапек, на Михаил Шолохов и
други автори од класичната литература.
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Единствен пријател надвор од неговиот “технички свет„ му
постанува и останува Македонскиот поет, прозаист и есеист
неодамна починатиот проф. др. Науме Радически.
По распаѓањето на Југославија, поттикнат од огромниот
притисок од соседите па и некои Западноевропски држави врз
процесите на возобновување на државноста, идентитетот,
јазикот и врз природното право на историското и културното
наследство 2008‐2009 го пишува првиот роман “Измешани
Светови“. Истиот беше издаден во 2011 од издавачката куќа
Македоника Литера од Скопје. Поговорот беше напишан од
Науме Радичевски.
Романот наиде на голем прием кај Македноската дијаспора во
Австралија и пошироко. Низ истиот, на специфичен начин, преку
измислена приказна е прикажана апсурдноста на идејата да се
бара од некој народ да си го смени името, а и
незаинтересираноста на пошироката – Светска јавност за
проблемите на малите народи...
Вториот негов роман, Одблесоци од Вечноста, еден вид
дополнение на Измешани Светови, излезе од печат во 1915.
Поговорот го напиша Васил Тоциновски. Во овој роман, Нове
“загреба“ подлабоко во менталното и емоционалниото битие
на измислениот Ма Народ. Страдањата, возобновувањата,
опстојноста на Ма народот се стожерна компонента на
Одблесоци од Вечноста.
Во романот Круши Горници, низ реални и измислени настани,
со автобиогравски елементи, низ постоечки географски простор
и посочени историски настани, Нове Младеновски ја уобличил
приказната за отпорот, непокорот и истрајноста на, овојпат,
вистискиот Македонски народ. Исправени пред незадржливото
влијание на современиот живот, реалноста на модерната
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миграција на еден дел од нас Македонците, Нове ја потенцира
важноста на зачувувањето на љубовта кон просторот од кој
потекнува а воедно и културните и духовните вредности на
современиот, денешен Македонски народ.
Во оваа дело, четврто по ред, .......
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