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Посвета  

 

 Оваа книга ја посветувам на моите сакани родители, 

мајка ми Велика Здравеска која ми ја даде инспирацијата со 

нејзините приказни за бракови по слика на девојки од 

нашиот крај и на мојот сега покоен татко  Китан Здравески 

кој прерано го напушти овој свет но кој во раните 1970-те 

одиграл улога на сводник на барем еден ваков брак а каде 

брачните другари уживале успешен и среќен брак.  

 

 Во посветата сакам да ги вклучам и сите Македонски 

девојки кои во 1960-те и 1970-те стапиле во брак по слика. 

Капа им симнувам за нивната храброст, личен интегритет и 

истрајност.  
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Предговор 

 

 

Целта на овој пишан збор е да ги изнесам моите 

размислувања на темата за склучување бракови „по слика“ 

на девојките и момчињата од шеесеттите и седумдесеттите 

од минатиот век и да опишам една многу важна епизода во 

животот на нашиот народ од еден од периодите на 

македонскиот феномен на печалбарството, кој го опфаќа 

четвртиот бран на миграција во Австралија, таканаречен 

„синџир миграција“.  

За печалбарството се зборувало и пишувало многу во 

македонската литература, се опевало во народните песни, 

но за феноменот на стапување во брак, односно веридба, 

свршувачка или армасање по слика, кога момчето се наоѓа 

далеку на печалба во некоја преку океанска земја, а 

девојката во родниот крај, сè уште немам сретнато во 

литературата, освен во усни преданија и прераскажување од 

повозрасните што и самите биле сведоци на такви 

случувања. Ако има, навистина ќе ми биде мило и во тој 

случај барам прошка од авторите.  

И јас живеам далеку од родниот крај и мојата сакана 

родна грутка, па далечината и пандемијата во 2020 не ми 

дозволуваа простор за потемелно истражување. Идејата да 

се замине во непозната земја, во непозната иднина, да се 

биде во интимна врска со непознат човек изгледа екстремно 

туѓа за многу од нас. Стапување во брак по слика и со 

посредник не било ниту едноставно ни лесно.  

Но, сè е причински - последично поврзано и за да се 

разберат истите, треба да се разгледаат општествените и 

економските услови од времето кога овие млади луѓе 

живееле и кои се решавале да преземат таков чекор. 

Како прва причина се наметнува појавата на 

печалбарството во Македонија, посебно четвртиот бран на 
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миграција што го споменав на почетокот. Но, за волја на 

вистината, печалбарството во помал обем постоело и од 

порано, па не довело до стапување во бракови по слики, 

ниту до опустошување на селата во Македонија, посебно во 

Пелагонискиот Регион.  

Втора причина: се условите што се создале со 

погрешна политика на тогашната Комунистичка партија на 

СФР Југославија во чиј состав беше Република Македонија, 

поради индустриската револуција, која се концентрирала во 

градовите, што довело до нагло пустошење на македонските 

села, поради тоа што барајќи егзистенција, а индустријата 

работна сила, населението почнало да мигрира од село во 

град. На ова се надоврзува и полисата за имиграција на 

тогашната СФРЈ што дозволи машката популација да 

заминува во некоја странска држава на печалба. Овие два 

фактори заедно доведоа до тоа како чума преку ноќ да ги 

покоси селата и да ги испразни за помалку од една декада.  

Трета причина се збиднувањата во Австралија, во тој 

период, која економски многу брзо се развивала во 

повоениот период и имала потреба од многу млада работна 

сила и нејзините полиси за имиграција, што овозможило 

лесно и евтино иселување од Македонија.  

Мојот татко Китан беше еден од  младите печалбари 

што во септември 1970 го напушти родното село Лопатица 

и  со свирки и песни, со ора и со плач од најблиските беше 

испратен од автобуската станица во Прилеп за далечна 

Австралија. Од Прилеп до Џенова, Италија, па потоа од 

пристаништето во Џенова се качил на бродот „Гуглиелмо 

Маркони“. Зад себе остави млада жена, две дробни дечиња, 

мајка, најмалиот брат, дедо, стрико, стрина, братучеди, снаа 

и внуче од братучед. Затоа што до неговото заминување 

семејството живеело во заедница на двајца браќа. Средниот 

брат Боне со својата сопруга претходната година веќе бил 

пристигнат во Австралија и тој го спонзорирал мојот татко, 
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затоа овој бран на миграција се нарекува „синџир 

миграција“, кога некој близок роднина или пријател од 

Австралија спонзорира и повлекува други зад себе.  

Татко ми не бил само нем сведок на овие „мажачки 

и женачки“ по слика, туку бил директен учесник во 

вистинската драма на животот на македонските печалбари 

во Мелбурн, Австралија. Според кажувањето на мојата 

мајка Велика, татко ми одиграл улога на стројник барем за 

една девојка од неговото село од семејство на „сватови“* за 

момче од друго семејство на други „сватови“ што веќе се 

наоѓало во Австралија. 

Во моите млади пубертетски години бев 

фасцинирана од приказните на оваа тема што ми ги кажуваа 

моите родители, посебно мајка ми, која е многу добар 

раскажувач и нè забавуваше со вистински приказни за 

време на долгите часови поминати во седење и нижење 

тутун во визбата во нашата куќа во Прилеп. Мајка ми е по 

потекло од битолскиот крај и во нејзина чест дел од 

дејството се одвива во Битола, а исто така Митровден им е 

домашна слава и затоа значајни збиднувања во приказната 

се случуваат токму на овој празник.  

Овие вистински приказни за „мажење по слика“ 

оставија силен впечаток на мене во тој премногу 

чувствителен и романтичен период на мојата адолесценција 

како и кај секој млад човек што ја гледа љубовта во тие 

години како единственото вредно чувство на светот и тоа е 

и целта и смислата на постоењето на човекот. Во таков 

период кога љубовта или идејата за љубовта е 

највозвишеното чувство во срцето на млада девојка, 

незамисливо ми беше да сфатам како девојките можеле да 

се одлучат да го одберат животниот сопатник по слика.  

Каков пропуст!? Каква штета во животот!, си 

мислев, да не го искусиш црвенилото на образите кога 

случајно ќе го сретнеш објектот на твојата младешка 
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романтична љубов, кога во тебе чувствуваш како животот 

тече како брзо надојдена река и преплавува сè пред себе и 

сè поради идејата на заљубеност. Искрено да си кажам, дури 

жал ми беше за тие девојки. Незамисливо беше навистина 

за млада девојка што сè уште не знае што е вистински 

живот, туку живее во својот замислен свет на бајките и 

приказните, каде што е сè розово, шарено и прекрасно. А 

подоцна се прашував во што е разликата со овие бракови и 

бракот на моите родители и на бабите и дедовците пред нив, 

засновани преку стројници, имаше многу сличности да, 

најголемата разлика е во овие случаи далечината на 

момчето.  

Непоимливо ми беше и туѓо како од друг свет и друга 

култура, моето срце не сакаше да го прифати ниту да 

разбере. Што е сликата од еден човек? Само еден замрзнат 

момент од животот, лик без опачина. Може ли да се прочита 

карактерот на човекот од сликата, да се насети душата на 

лицето низ неговите очи, има ли таму добрина, цврстина на 

карактер или слабост и злоба? Незамисливо, нели? Сликата 

била само она што е, фасада, и сосема минимално прозорче 

кон личноста, но за карактерот на лицето во овие случаи 

сведочеле сводниците, кои најчесто како во случајот на 

татко ми ги познавале двете страни и сведочеле не само за 

карактерот на идните младоженци туку и за нивните 

семејства, што било многу важно. Семејството е рамката во 

која се оцртува една личност и двете одат заедно рака под 

рака. 

А, за да разберам како можеле девојките да се 

одлучат на ваков чекор, морав малку подлабоко да навлезам 

во народната психа на луѓето од тој период. Дојдов до 

заклучок дека претходните генерации имале едно орудие во 

нивниот арсенал со кое се здобиле поради тешкиот живот и 

сврзаноста на преживувањето на селанството со природата. 

Тоа им помагало да претрпат и преживеат многу, а тоа е 
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вербата во Бога и во судбината, „во пишаното“. Го 

прифаќале она што ќе им го доделела судбината, без голем 

приговор. Што до некаде можеби им го правел животот 

полесен овој фаталистички начин на размислување. 

Којзнае? Можеби е вистина, денес новите генерации 

повеќето го имаат изгубено ова моќно орудие за справување 

со проблемите и стресовите што ги носи животот, ако 

некогаш немале избор речиси никаков, сега имаме преголем 

избор, и сè повеќе обратно пропорционално, со побогатиот 

економски живот, растат случаите на депресија и 

анксиозност, затоа што ги изгубивме социјалните 

механизми на поткрепа и се чувствуваме осамени среде 

милиони народ околу нас.  

Но, како што растев и созревав, слушав приказни, 

читав книги, почнав постепено да ги согледувам нештата од 

поинаква гледна точка. Дојдов до сознание дека јас сум 

всушност дете на новиот век, нова ера во животот на нашиот 

народ.  

Многу брзо се случи пресвртот, така речи преку ноќ 

за само една генерација. Мене, растена и гледана како 

сакано и ценето дете, важен дел на нуклеарното семејство, 

ми беше дадена можност да се школувам, да растам и да го 

развијам своето јас. Дојдов до заклучок дека времињата во 

кои растевме јас и мојата генерација во градовите и 

времињата и условите во кои живееја моите родители многу 

се разликуваа. Со молскавична брзина социјалната средина 

се смени, а со тоа и културата и однесувањето на една 

генерација, приоритетите и вредностите во животот.  

Генерацијата на моите родители беше воспитана од 

нивните родители, но и одредена од условите на времињата 

во кои живееле. Животот во Македонија бил многу тежок за 

Македонците, со векови под туѓи ропства, буни, војни, 

поделби, па од поодамна машката младина заминувала како 

политички бегалци или економски печалбари. Немаштија и 
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сиромаштија, за тие среќници што ја преживеале Втората 

светска војна. Па веднаш потоа засилената колективизација 

на приватниот имот на селанецот, која се спроведувала 

помеѓу 1949 и 1953 година, и насилното создавање 

работничка класа, кое донело зад себе уште поголем пустош 

на селските заедници и невидена немаштија.  

Моите родители се сведоци на овој тежок период 

кога одвај преживувале. Не за чудо е иселувањето на 

жителите на селото од родните места и бегање во странство 

отпрво илегално, а потоа во шеесеттите и легално, а други 

пак се населувале во градовите, претежно во пред градските 

населби, каде што многумина граделе куќи диви градби на 

парче земја и живеле можеби на почеток во многу 

помизерни услови отколку во нивните родни села каде што 

можеа претходно барем да си одгледуваат градинарски 

култури и да врткаат по некое животинче за јајца и млеко. 

Додека трепнеш, селата останале празни и опустошени.  

Со ова и животот на моите родители и нивните 

современици нагло сосема се сменил така речи преку ноќ и 

се превртил на глава. Како што е опишано во книгата, 

гајдата замре на сред селото, детскиот џагор секна и загина 

засекогаш ѕвонот на клопотарците на безбројните стада 

овци, кози и булуци на добиток, токму така и се случило. 

Жалосно е да се гледаат и ден - денес тие опустошени села 

каде што се живеело со векови наназад, па и милениуми, а 

сега за две - три децении пустош, сè поради само една 

погрешна политика (можеби и намерна), почнувајќи со 

експериментите на аграрната реформа во Македонија под 

директива на тогашната југословенска влада.   

Со масовното иселување на жителите на селата, 

покрај уништувањето на селото и селската заедница, падна 

уште една огромна жртва, се растури и вековното пошироко 

патријархално семејство.  
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Јас сум родена во едно вакво пошироко семејство во 

кое ги поминав првите осум години од мојот живот и за кое 

семејство имам многу убави сеќавања.  Има една изрека на 

англиски што гласи: „Потребно е цело село за да израсне 

едно дете“, поширокото семејство беше токму тоа, каде што 

секој негов возрасен член, посебно жените се грижеа за сите 

деца подеднакво.  

Како и сите други во тоа време така и моето 

семејство со молскавична брзина се подели на 

таканареченото нуклеарно, кое го сочинуваат само 

родителите и најчесто нивните деца, „семејство на гугучки“, 

како што го нарекуваше мојата свекрва.  

Децата добија повеќе време за со родителите, едно, 

дека сега родителите не беа од утро до мрак по нивите или 

в планина по стоката, а, друго, помалку членови со 

сменетата динамика во семејството, и се разбира повеќе 

внимание сега кон децата. Отсекогаш децата биле благослов 

на куќите и домовите, но сега станаа центар на светот.  

Се изгуби многу од овие надворешни влијанија што 

доведоа до пропаст на селата, но со подобрените економски 

услови се роди еден вид ренесанса во нашето општество. 

Сега младите, имајќи малку повеќе време за себеси, се 

свртуваа кон себе и кон науката. Не мораа веќе да се борат 

деноноќно за гола егзистенција по нивите од утро до мрак и 

да сонуваат за бела погача за ручек. Децата сега беа 

најадени убаво, безбедни, згрижени, сакани. Сметаа дека 

светот се врти околу нив, имаа време на претек да сонуваат 

за лични задоволства за романтика, да развиваат љубов за 

наука. Им се даде можност за читање странска литература, 

која и понатаму ја разгоруваше нивната љубопитност. Со 

тешки маки кај нас се роди индивидуата, на штета на 

семејната заедница.  

Така, јас постепено почнав да сфаќам конечно, за 

мене од посебен интерес, што биле движечката сила и 



~ 12 ~ 
 

мотивацијата зад таквите одлуки, на девојките што се 

одлучувале на таков чекор и што речиси без исклучок биле 

од селските заедници.  

Сè тече, сè се менува, таков е животот, но во животот 

на овие девојки премнoгу брзо дојде промената како бура 

што се опустоши зад нив. Преживувањето и опстанокот на 

видовите e силен мотиватор, па можеби и многу реалниот 

страв дека нема да се најде момче тука, нема да се има 

можност за свој дом и за семејство за поколенија како што 

секоја девојка е воспитана од најмали нозе, дека тоа и е 

најголемата должност во животот, да биде сопруга, мајка и 

домаќинка, сакале не сакале, ги туркал кон излез од 

настанатата ситуација. 

А тој страв дека нема да се најде момче бил многу 

реален. Момчињата заминувале масовно, очевидци 

раскажуваа дека железничката станица во Битола 

секојдневно кон крајот на шеесеттите, почетокот на 

седумдесеттите била преполна со народ што испраќал свој 

близок, син, сопруг, брат, внук, другар за во туѓина. Возот 

од 5 часот попладне мештаните го нарекувале 

„австралискиот“. Селата се празнеле, машката младина 

заминувала. Соништата на многумина млади се 

испокршиле, се случил голем, навидум доброволен егзодус 

на македонската младина во овој период.  

Во тоа време во нашата култура традиционално 

браковите се склучувале со сводници, со одобрение на 

момчето или девојката, и конечен благослов од старешината 

на семејството, обично дедото или таткото. Ако ги земеме  

предвид овие околности, во ваков контекст веридбата по 

слика била само еден вид продолжение на оваа практика, 

каде што во минатото, па сè до средината на минатиот век, 

младоженците често првпат се гледале непосредно пред 

свадбата. А само една до две генерации претходно често 

младоженците се гледале првпат на венчавката. Се верувало 
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во судбината, „што ќе даде судбината, тоа“. Се почитувале 

желбите на постарите и ретко кој приговарал. Но, дали им 

било лесно на младите, сигурно не! Но, непишаните 

општествени норми ги обврзувале, посилно од каков било 

пишан закон. А, пак, разводите биле непоимливи за овие 

генерации. 

Љубовта не е нова појава како што секоја нова 

генерација на млади мисли дека тие ја измислиле, сигурно 

постоела откако постои човекот или барем современиот 

човек.  

Па, тогаш да се запрашаме во што е разликата во овој 

феномен, оваа одлука на девојките во 60-тите и раните 70-

ти да се запознаат со момчето преку слика, да се ветат еден 

на друг по писмо и откако ќе пристигнат во Австралија или 

Америка да се венчаат непосредно по пристигнувањето. 

Непоимливо и несфатливо е за многу од нас што го имавме 

тој луксуз и слобода да си ги одбереме нашите животни 

сопатници.  

Но, оваа практика на веридба по слика девојките од 

тој период ја гледале од поинаква перспектива. Не од 

нашата денешна, туку од нивна својствена за времето во кое 

живееле. Оваа перспектива била оформена од општествено 

– политичко - економските услови во тој период чиј 

производ е печалбарството. Печалењето, штедењето, 

имотот, домаќинското работење биле и сè уште се  високо 

ценети во нашата култура. И уште еден важен елемент е и 

спремноста на членовите на семејството да се  жртвуваат за 

доброто на семејството, на семејната заедница. Сечиј живот 

во таа заедница зависел еден од друг и во нивната свест тие 

постојат како заедница и работат за доброто на таа заедница, 

секој еден индивидуално бил само дел од заедничкото, 

постоело наше, ние, а не толку јас и мое.  

Живеејќи скромен и патријархален живот во мали 

селски рурални места, многу од овие девојки немале шанса 
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да одат подалеку од неколкуте ближни села, а најдалеку 

можеби до најблискиот град во околината. Традиционално 

девојките се свршувале за момчиња и во семејства што 

нивните родители ги одбирале и често без да бидат 

прашани. Но, најчесто девојките се мажеле во околните 

села, каде што можело пешки да се оди и каде што веќе 

сигурно имало други девојки претходно мажени од истото 

село со кои можеле да се спријателат и да евоцираат 

спомени за младешките години. Како млади невести често 

оделе на гости во татковата куќа, ако не повеќе, барем два -

три пати во годината, особено на куќните и селските слави. 

А исто така биле земани на поседок кај родителите околу 

празници кога немало премногу земјоделски работи. 

Заклучок, имало надеж дека ќе се видат за скоро, што им ја 

ублажувало можеби болката од разделбата од своите 

најмили. Баба ми Илинка, кога бев мала, често велеше: 

„Чедо, и стреите плачат кога ќе се роди женско дете, ќе 

порасне во татковиот дом па ќе замине во туѓ дом, и треба 

брзо да се приспособи.“ Најголемата желба според 

кажувањата на баба ми и мајка им, им била на девојките да  

им се погоди да паднат во добра фамилија кај добри луѓе.  

Но, да се замине во непознат правец во огромна 

непозната далечина, во туѓа култура, со непознати луѓе, за 

кои сигурно ни самите немале претстава? Е, навистина 

херојски подвиг. Не залудно се испеани многубројни песни 

за туѓината, посебно „Судбо моја, судбино“, токму како во 

песната во туѓи земји каде што „ниту сонцето, ниту 

месецот“, па дури ни момчето не им биле познати, а некои 

за жал и  „при луѓе нелуѓе“.  

Овој феномен на стапување во брак по слика е 

составен дел од македонската печалбарска историја, еден 

вид втора негова неминовна фаза, а кога маж и жена се во 

заедница, третата фаза на населување во новата татковина 

за огромното мнозинство природно следува.  
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Традиционално, мажите оделе на печалба, но додека 

оделе во блиските држави, си оделе дома откако ќе 

заработиле нешто да се оженат, а потоа по свадбата пак 

заминувале на печалба, борба за опстанок во услови на 

тежок живот под туѓи власти.  

Далечината на Австралија и нејзината полиса за 

доселеници исто така одигрува улога во создавање на 

условите за овој феномен. Момчињата не можеле лесно да 

си појдат во Македонија во родното место. Да си одберат 

невеста, да си направат свадба со најблиските. Патот бил 

долг и скап, целта била да се штеди, да се спечали да се 

преживее, да се заработи за подобар живот утре. Тоа била 

главната движечка сила и мотиватор за брак по слика за нив.   

Ниското ниво на образование на печалбарите, 

претежно со основно или само со неколку години основно 

училиште, но и  силната врска и љубов кон својата култура, 

патриотизмот, непознавањето на англискиот јазик, 

живеењето во тесни македонски заедници каде што се 

дружеле претежно меѓусебно не им дозволувале да земаат 

жени од други нации, но сигурно сакале невеста воспитана 

во духот на македонската култура, да биде послушна 

сопруга и вредна домаќинка.  

Но, уште една голема причина за овој феномен е што 

постоела и не рамнотежа помеѓу машка и женска 

популација во Австралија во тој период, кога мажите биле 

многу побројни. Австралиската влада брзо дошла до 

заклучок дека повеќе работна рака ќе има ако младите 

момци печалбари си донесат невести. 

  Но, нашата традиционална култура не дозволувала 

девојките сами да патуваат и да си одберат момче кога ќе 

стасаат. Туку морале да се ветат за некого, па да бидат со  

благослов пуштени од родителите за да не „пукне срам“. 

Ако имале роднини, кога ќе пристигнеле обично 
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престојувале кај нив или кај блиски пријатели додека не се 

венчаат за одбраното момче по слика.  

Силните морални вредности, почит, личниот 

интегритет, вербата во дадениот збор ги спречувале да се 

откажат ако не биле воодушевени од момчето или девојката, 

но се помирувале со судбината на тоа што им го дала. Имало 

и ситуации каде што не доаѓало до венчавка, но биле 

премногу ретки.  

Поради не рамнотежата во половите, „Imbalance of 

the sexes“, која се појавила во  шеесеттите со повоениот 

прилив на машки мигранти од Јужна Европа, Австралија, и 

од страв дека оваа не рамнотежа може да доведе до 

општествени немири, Одделот за имиграција донел одлука 

за помош при патување за Австралија да ги вклучи и жените 

на возраст од 18 до 35 години. Таа помош значела дека 

државата ги сноси патните трошоци за иселениците.  

Од овие надворешни причини и внатрешната 

политика во Македонија, во услови на тогашна Југославија 

направиле селата во Македонија да се испразнат од 

младите,  се опустошиле и никогаш веќе не живнале. Цели 

села така речи се иселиле во Австралија преку „синџир 

миграција“.  

Што ги натерало луѓето да се иселуваат на прво 

место? Животот во селата, тешката физичка работа, 

осиромашената земја од војни и туѓи окупатори. Тоа што 

останало здраво било дотолчено од неуспешниот 

експеримент на тогашната југословенска влада за 

национализација на земјата и имотот што кај народот е 

познат како „колективите“.   

„Сликата“ за девојките можеби била и карта, 

спасение, излез од самотијата,  за поубав живот, не само за 

својот, туку и за поколенијата, за некои можеби и желба за 

малку авантура. Возбуда да се оди во непознат правец, да се 

излезе од секојдневието на своето постоење, да се види што 
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има зад тој рид и таа планина, преку тоа море и океан, па сè 

до крајот на светот како што се нарекува Австралија.  

Можеби никогаш не ги разбрав до крај причините, а 

сакав да ги знам, љубопитноста ме копкаше, но и моите 

родители не го знаеја точниот одговор. За нив немаше 

филозофирање, им недостигаше минатото, посиромашен 

економски, но побогат социјален живот и поедноставен 

начин на живот. А имаа носталгични чувства за селото и 

животот во него, но гледаа напред и велеа: „Така било 

речено, од пишаното не се бега.“  

Оваа книга е за сите македонски жени и мажи што 

условите ги натерале да се мажат и женат по слика. Кај 

мажите причините се живот во осаменост во странство, 

далеку од женска нега. Недостатокот на жени, потребата да 

се женат со нашинки заради зачувувањето на културата, 

носталгијата по своите традиции, држејќи се како давеник 

за сламка по својата сакана култура и македонски идентитет 

и по времињата што виорот неповратно ги носел во 

непознат правец.  

Мојата романтична душа не ме остава на мира ни 

сега и ми шепоти да додадам уште барем нешто: - Надежта 

на сите тие лица што стапиле во брак преку слика дека 

нивните исчекувања и желбите им биле исполнети и дека 

живеле пристоен живот, исполнет со слога и разбирање. И 

дека сепак малку љубов се родила помеѓу нив и нивните 

бракови биле благословени со челад, а сега и со внуци и 

правнуци, кои ќе се чудат како мене и ќе им честитаат за 

храброста за начинот на кој се запознале нивните предци.  

Се надевам читателот ќе помине пријатни часови 

читајќи ја оваа приказна и следејќи ги дејствата на нашите 

заљубени јунаци Јана и Никола. Постарите ќе се потсетат, а 

помладите можеби ќе дознаат малку повеќе за еден дел од 

живот на македонскиот народ вклучувајќи го и 
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печалбарскиот живот од 60-тите и 70-тите години на 

дваесеттиот век.  

Ликовите, настаните и селата во кои се одвива 

дејството во Македонија се измислени. Но, веридбите по 

слика, животот по селата, културата, улогата на жената, 

одењето на печалба и печалбарскиот живот се обидов да ги 

опишам најверодостојно според раскажувањата на моите 

родители, а според дел и од моето лично сведоштво.   

 

Со почит,                                                                                                                                                                                                                                           

авторот 

Јагода Здравеска - Котеска  
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Јагода Здравеска - Котеска 

 

Љубов по слика 

 

ПРВ ДЕЛ   

1964 

 

Глава 1 

Слава 

Заслуг Митровден, 7 ноември 1964  

с. Малиново, Прилепско, Македонија 

 

 - Ех, колку ги сакам куќните слави, не можете да 

замислитее! 

Со малку задебелен јазик и зарипнато грло зачкртува 

Никола, никому не обраќајќи се директно. Тој ги крева 

двете раце нагоре кон нискиот таван, па, како да се сети дека 

е многу долг, ги спушта на двете страни. Ги гушнува 

двајцата другари седнати од лево и од десно како двајца 

чувари на дрвената клупа. Се обидува да го затскрие 

проѕевањето, но гледа дека не му успева, па ја отвора устата 

до максимално растегнување и испушта еден лавовски рик.  

Знаe дека не е пристојно кај луѓе каде што првпат е на гости, 

па со широка насмевка и спремен да се брани како знае и 

умее ја врти главата де лево де десно де право, и што ќе 

види, ама баш никој никому не му обрнува внимание.  

Доцна е веќе и само мажите се останати во одајата со 

полупразни бокали со вино и паурчиња со ракија. Секој со 

секого наздравува, се пие и се пее. Иста песна се повторува 

повеќе пати, но од време – на време секој пее своја песна и 

како да се на некој натпревар, каде што си ги мерат силите 

за кој е најгласен во пеењето.   

На Никола очите му се закрвавени, солзат, матно му 

се гледа пред него. Од некаде како од најдлабокиот дел на 
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мозокот му навира идеја дека можеби е време за одмор и 

спиење.  Но, ваква забава нема секој ден. „Седи, дури нозете 

држат“, му вели некој друг дел од мозокот што повеќе сака 

задоволство. За да го избистри видот, Никола погледнува 

нагоре кон таванот, чија боја или далечина не може да ја 

одреди, а не може ни да го види од густиот чад што се 

надвиснал над нивните глави. Можеби за Велигден беше 

бел чисто варосан, а сега таванот имаше сивкаста очадена 

боја. Одајата беше преполна со чад, што од пампурот на 

дрва наместен на средината на одајата, а повеќе од 

домашниот тутун качак што повеќето од мажите го пушеа.  

На Никола почна малку да му се врти во главата, па 

го спушти погледот надолу. Беше највисок од пристутните 

и неговата глава беше највиско во чадот, комбинирано со 

безбројните голтки комова ракија и бокали домашно винце, 

не за чудо беше што не е трупосан под маса досега. Се 

потспушти пониско на клупата, се потпре на ѕидот и го 

впери погледот пониско. Сега прв пат ги забележа во детали 

дрвените маси покриени со најлон на светлозеленикава 

позадина со розевкави цветчиња, а цветчињата поврзани со 

темнозелни ливчиња. На масата сè уште имаше остаток од 

вечерата, печено свинско месо, со некое компирче, сирење, 

јаболка, костени, леблебии со суво грозје, шарени 

шеќерчиња, на Никола омилени, и салата од зелка. Никој не 

посегаше по јадењето, само по пиењето. Никола како да 

почувствува глад, па посегна по мазникот од кој имаше 

уште едно парче останато на чинијата. Го изеде со сласт и 

дури прстите си ги излижа. 

– Мореее, вкусно мазниче, алал да ѝ е на таа што го 

месела – мислејќи си притоа мора да е од стара домаќинка 

направено. Прошари со погледот да види да не има останато 

уште некое парче мазник, ама не можеше да види.  

–Ех, касмет мој – си рече и зграби едно црвено 

јаболко од пред него.  
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Загрицка од сочното ресенско јаболко и повторно се 

обѕрна наоколу во одајата. Масите беа наредени по крајот 

на одајата, а одоколу имаше дрвени клупи од двете страни 

покриени со ткаени черги во црвено - црна боја, а имаше и 

понекои аловни. Речиси беше полноќ, па повеќето гости 

дојдени од подалеку беа полегнати по одаите или појдени 

кај други роднини во селото на конак. Само младинци се 

останати со домаќинот, ракијата и бокалите вино фрчат и се 

пеат песни на цел глас.  

Домаќинот е мераклија на песна и музика, свири на 

гајда од петгодишна возраст. Занаетот го научил од дедо му 

Милан Паткоски покоен. Милина му е да се весели, зошто 

се празниците ако не за една убава веселба, да трепери 

срцето од радост, да не држат нозете од пиење, да се 

заборави за кратко на макотрпното секојдневие. Тој е познат 

гајдаџија низ цела околија и на секаде баран за веселби. 

Паткоската гајда е надалку прочуена, па затоа неговата 

Митровденска слава беше најпосетувана во селото. Кај него 

доаѓаа гости оддалеку само да присуствуваат барем на една 

од овие прочуени Паткоски слави.   

Домаќинот е познат како Патко на секаде и речиси 

никој не го знае неговото виситинско име, Милан, дадено во 

чест на покојниот му дедо. А и за право што го крстиле на 

дедо му. Постарите велат дека бил скината глава на дедо му, 

не само по изглед, туку и по табиет и талент за свирење, 

шеговит и секогаш добро расположен човек.   

Запира гајдата за момент, домаќинот да земе малку 

здив, пискотот на гајдата запира, но вревата не, се вика и се 

пее на големо.  Домаќинката Грозда веќе ја пушти ќерка си 

Мица да спреми места за спиење за гостите што остануваат 

на преноќување, а неа ја пушти на спиење кај другарка ѝ во 

соседството. Немаше место игла каде да се фрли, и куќата и 

кошарата беа преполни со гости. Другата ќерка Дара беше 

мажена во соседното село, но ете се погоди и тие да чекаат 
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Митровден и не можеше да дојди ниту да се видат ниту да 

ѝ помогне на мајка си со спремањето, а синот Илче само што 

го испратија на служење на воениот рок.   

Грозда веќе кутрата капната од работа, цел ден на 

нозе, ги пречекоруваше праговите со спремање на масите, 

печење фурна леб, мазници, печење тепсии со свинско месо, 

дробење салати. Си мислеше, „готово заврши, имало 

куртул“, да потсреди малку па да си легни. Цел ден од рано 

утро откај три наутро пече, мие, мети, служи, пречекува и 

ипраќа гости, а домаќинот, се разбира, си седи на чело како 

бег, го служат, а тој си свири и пее и пие како дно да нема. 

Грозда најде уште некое чергиче, дивтики ругузина и ги 

остави во тремот, други одаи немаше слободни за спиење.  

Таа со левата рака ја отвори вратата да види до кај се гостите 

со лумпувањето, а со десната носеше стаклен бокал со 

некаква течност со матносветла боја. На Никола погледот 

веднаш му падна на бокалот и му текна дека е расолницата, 

па вели: 

– Е, тетке, Господ здравје да ти даде за ова, ова сега 

ни треба. 

Грозда се насмевна и му го подаде бокалот на 

Никола:  

– Знам што ви треба, синко, но и треба да поспиете 

малку. 

Никола го зема бокалот со расолницата и почна да 

пие директно од бокалот, како три дена вода да не видел. Со 

неколку голтки го преполови.  

 –Пиј, синко, сега уште ќе донесам. 

 – Тетке, треба помош? –  вели и потстанува Никола 

од масата.   

  –Седи, седи си, синко, ти, еве овде имам уште два 

бокали, одма ќе ги донесам.   

Додека Никола се измолкнуваше од клупата, таа се 

врати со уште два земјени бокали. Никола го допи бокалот 
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со расолница, ја затресе главата, која почна да се 

разбиструва помалку. Им ја подаде расолницата на 

другарите и подвикна:  

 – Ајде трезнете се, јунаци, и рипајте, доста е, 

домаќините треба да си легнат! 

Мрзливо другите го погледнаа зачудено, но подаваа 

раце за бокалчињата. Отпивнуваат жедно по некоја голтка и 

постепено стануваат тетеравејќи се. Домаќинот ги гледа и 

им се восхитува на младоста.  

 „Колку само испија, човечеее... а уште се на нога, еее 

младост, и јас така кога бев на нивни години“,    си помисли. 

Виде дека не се за одење, па ја остави гајдата на 

клупата до него, се потпре на масата со двете раце, готов и 

тој да заспие на нога, но гостопрмиливоста го држеше буден 

и им рече: 

– Ајде, момци, што зборувате, доцна е да бегате 

дома, останете на спиење, ова е домаќинска куќа, еве ќе 

најдеме некое чергиче да постелиме овде да спиете. 

Грозда пак ѕирна на вратата. –– Еве сѐ има овде 

спремно, момчиња, одам на спиење, утре рано во црква 

треба да одам, па да се спрема појадок и ручек. – Се 

прекрстува и вели: – свети Димитрија златен напомош да ни 

биде. Добра ви ноќ. 

 – Благодариме, тетке, на гозбата, сѐ домаќински 

спремно, ќе фалиме на далеку и на широко – рече Никола. 

 – Да, да, дааа – се јавија и другите откако Никола ги 

подудри со лактите в ребра.  

 – Бидете ми вие здрави и живи, за гозба, спремивме 

онолку колку можевме – се насмевна Грозда – ајде добра ви 

ноќ. 

Домаќинот ги гушка двата најблиску до него.  Солзи 

му навираат на очите, му недостасува Илче оваа година на 

масата, празна му е душата некако, а пиењето не ја пополни 

празнината во душата.  
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 – Господ здравје да ви даде што ми дојдовте каков 

само ќеф ми направивте, ајде пак догодина и со невевчиња 

да ве видам. 

 – Амин, амин. Стрико, сполајти на понудата за 

преспивање – одговара Никола. 

 –-Ама дома нѐ чекаат, ветивме ќе се вратиме – 

изустува Иван набрзина за сите. Се погледнаа еден со друг 

неодлучни, но еден по еден се поздравуваат со домаќинот и 

благословуваат, на помош славата да ви биде, догодина 

свадби... и заминуваат во ноќта глува.   

 – Леле, деца, ама патот го знаете? Да не сакате да ве 

подиспратам? – се понуди домаќинот иако нозе не го држат, 

се тетерави и сѐ матно и дупло му се гледа. 

 – Го знаеме, го знаеме, не мачи се ти, стрико – вели 

Никола, свесен дека домаќинот прв ќе го згреши патот од 

толку пиење.  Заминуваат тројцата другари со песна надолу 

по дворот, домаќинот ги гледа од скалите и мавта со главата. 

 – Ех, деца, деца, годините да ви ги имам а умот не. – 

И потпрен  на вратата долго гледаше  во тројцата млади луѓе 

што се тетеравеа по патот надолу, вртеше со главата и се 

чудеше на нивната издржливост во пиењето, но студот и 

свежиот воздух му ја избистрија малку главата, па се 

засрами што не ги задржа  на спиење. 

– Еј, деца,  вратете  се,  ќе изѕемнете, бре, аман, каде 

одите во ниедно време –  но тие веќе се скрија од неговиот 

поглед, а тој едвај  стоеше на нозе, ја затвори влезната врата, 

ги зеде чергите што ги остави Грозда здиплени на столот во 

салонот и си се пови покрај пампурот да го отспие 

пијанството оти утре го чекаше наново истото. Патко си 

заспа слатко, презадоволен од забавата вечерва.  

Темно е веќе, ноќта надвиснала над селото, но сè 

уште не е глува доба. Сè уште не стасало времето кога  

мистичните суштества прават забави во ноќните кошмари  
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на луѓето.  Се слуша лаење на кучиња од сите страни, свежа 

ноќ, остар воздух ти се чини со нож можеш да го пресечеш. 

Од десно некаде во ноќта се разлева плач  на дете и 

нежна милозвучна мелодија , без зборови,  нуни - нани, нуни 

-нани на мајката што го лула во својата прегратка, 

обидувајќи се со сите сили и мајчински вештини да го 

заспие  малото сакано чедо  и да се оддаде на длабокиот сон 

што ќе ѝ ја врати енергијата за да продолжи во новиот ден 

со макотрпна работа.  

Одеднаш од север подувнува ладно ветре и нагло се 

замолкнува во ноќта, како времето да запира, како еден вид 

затишје пред бура.  

Селото со жителите и луѓе и живина потонува во 

длабок сон, од мало до старо, од куче до маче, заспани се 

веќе и фатени во вечниот танц на животот што дава сила и 

обнова за да продолжи животот наредниот ден и по 

наредниот, и сè така во  циклусот на животот. 

По неколку мигови таа величествена тишина 

продорно ја распаруваат песна и смеа што поради ладниот 

воздух како проводник и молкот наоколу на природата ќе се 

слушнеше многу надалеку, но ни куче не крена глава на оваа 

врева. Да имаше некој буден да слуша, ќе беше како 

симфонија. Гласовите се доближуваат и се оддалечуваат 

додека ветрето Северче си поигрува со нив и ги крева де 

горе де долу во ноќта инаку глува. Во ноќта сè изгледа 

поинаку, некако потаинствено, па дури  и претпазливо до 

стравотно. Ветерот, можеби радувајќи се на малку дружба,  

подувнува посилно и  јасно ги доловува звуците од песната, 

кои допираат па исчезнуваат со секое пеење на ветрето виу 

-вииииуууууууу.  

 – Павле ми пие, виуууууууууууууууу, вино ем 

ракијааааа, виуууууууууу.   
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Ветрето  ужива  во натпејувањето, но гласовите се 

доближуваат сè повеќе и неговиот виууу сега е надгласан 

откако повеќе гласови се вклучуваат да пеат.   

 – Павле ми пиееееее,  Павле ми пииииииииииееееее, 

опа-ихааа винце и ракијааааааааааааа, оф лелееееееееее! 

 Ечи песна на очигледно цврцнати три млади момци, 

кои чиниш немаат грижа за ништо на светот, талкаат по 

темницата, надолу по патот и се потурнуваат еден со друг 

како волиња недоучени за да бидат спрегнати во јарем. Од 

нив ѕевгар не бива, би рекол домаќинот ако навистина беа 

ајвани.  

 – Ејјјјј,  Николааааа, а, бе, кај сме, бре, браткооооо, 

ќе да сме го позгрешиле  патот во темницава, бамуја кај 

одиме, кај нуркаме  –  свика Иван, кому ладниот воздух му 

ги има малку разбистрено мислите. 

 – А, бре, не се дери, бе, Иванееее, цело село ќе го 

разбудиш со твоето дерење како не салам, како загубени,  

стоко една, еве по патот одиме –подвикнува Стефан.  

– А, бре, мајкатааааааа, јас  се дерам, јас крив, а овој 

Никола се дере ко магаре  да рика на цел глас, а мисли како 

глас на Сариевски да има, па јас ќе сум ги разбудел 

селаните, ХА – негодува Иван.  

Никола не им обрнува внимание, си тапка пред 

другарите неколку чекори, си се тетерави де лево де десно, 

како оро да си игра и си продолжува со пеењето. 

 – Павле ми пиеееееее, ех ех ех, Павлееееееее – вика 

колку што го држи глас, Винце и ракиииииииичкааааааа – 

одеднаш песната замира, а и се слуша придушено  – 

ЕЕЕЕЕЕЕЈЈЈЈЈЈ, е да тибам спечало на цело селооооооо – се 

кара, пцуе и се струполува во плиткиот ендек покрај патот. 

 Иван и Стефан  запираат  со талкањето и прснуваат 

истовремено во смеа. Се крепат еден со друг да не паднат, 

но со длабокото смеење од дното на душата губат 
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рамнотежа, и двајцата, така држејќи се, се  струполуваат на 

патот каде што се најдоа.  Се прпелаат од смеење.  

– Оххххххххх,  хаха хахааааааа,  хааааа, хиииииии, хааааа – 

вакво смеење до без здив никогаш досега немале, ќе го 

паметат овој ден цел живот. 

 – Ле ле, леле, ле  лееле, ајде, моме убавооооо во 

ендекоооооооов – му пее Иван на Никола, на кој сè уште 

збунет од настанот не му текнува да стане. 

 – Ајде Митровден на помош, за многу години, ајде 

на гости во Малиново да видиме некое моме, еве ни сега 

момињаааа убави, ахахаахаа хихихихиии – сите тројце сега 

продолжуваат со кикотење.   

Полека смеата замре и по некое време седење на 

студената земја, а можеби и од смеењето, младите момци се 

поотрезнуваат малку за да сфатат дека ноќта е далеку 

завлезена, дека немаат поим каде се наоѓаат точно и дека не 

ќе можат да стасаат дома во нивното село, кое беше на еден 

час оддалеченост. Сè е темно, прст пред око не се гледа, 

ниту ѕвезда, ниту месечина на небото да им го осветли 

малку патот. Сè е тивко наоколу, селото потонато во длабок 

сон, само тие три јунаци надвор на отворено небо. Во 

темнината гледаат само силуети потемни од темнината на 

дрвјата, чии гранки се виткаат од ветерот што подувнува и 

до коски студот го втерува. 

Стефан  прв се созема, па полека се исправа на нозе, 

чувајќи ја главата помеѓу раце за да спречи вртоглавица, ги 

тресе алиштата, по навика, не дека нешто гледа, се врти 

околу својата оска и се обидува да разгледа наоколу. Ништо 

не му изгледа познато, ноќта ги покрива трагите на денот. 

Некаде во далечината како да слушна лаеж на куче, можеби 

ветрот си поигрува или се роди мисла во неговата  глава, 

сепак тој знае дека ноќе не се талка оти селските кучиња 

чувари се пуштени сами да бранат од  ѕверки и четириножни 

и двоножни. А тие момци така натрескани како да од утре 
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ќе го снема алкохолот ќе бидат лесна мета, па можат пците 

да ги  распарчат.  

 – Е, тоа ќе биде голема јунаштина за паметење, има  

да цркнат селаните од смеа, мажи четворни пците да ги 

изедат, мајтап светот ќе се бие со нас, ќе пукне глас, не ќе 

можеме невести да си најдеме, кој ќе сака страшливци да 

земе  –  си мисли  Стефан,  а  ни на крај  памет не му  текна 

дека пците можат да ги докрајчат. На помислата дека може 

неженет да остане го фаќа лутина, која уште повеќе му го 

разбиструва мозокот, па довикува луто: 

 – Ајде станувајте, лигушкари едни – им подвикна 

остро на другарите – ви велев порано да станеме, а вас ви се 

пие, пијандури едни, кутри домаќини, сè им испивме, со 

што ќе пречекаат гости утре, а ти, Иване, храброст 

собираше со пиење,  во очи не ја погледна братучетка ми од 

што си јунак, пух – плукна гласно и сочно на студената 

земја. 

Смеата на другите двајца замира нагло и тие полека 

се исправаат на нозе, Никола  се обидува четвороношки да 

исползи од ендекот, но се лизнува и пак се затркалува  

наназад, а ендекот едвај беше половина метро длабок. Никој 

веќе не се смееше. Никола мрмори пцости, ги нижи која од 

која посочни како тутун на низа, нанижува сè што слушнал 

од постарите, па си додаваше и ново измислени.   

 – Недоветен еден, чавка умот ти го испила, ти си бил 

маж, подолу од скот си, скоту еден нескопен, бамуја и гости, 

и ова село и пиење... 

Во заматениот мозок од прекумерното пиење на 

младите постепено се  растргнува маглата на пијанството и 

почнува многу понепријатната фаза на трезнење.  Допрва ќе 

ја плаќаат сметката за нивното мангупирање и несовесно 

однесување од вечерва, со тежок мамурлак.  

Иван зачекорува кон Никола со сериозен изглед на 

лицето и ја испружа раката да му помогне да излезе од 
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ендекот, но сцената е премногу смешна кога некој случаен 

минувач би можел да ги види од страна како Иван се 

тетерави де лево де десно и испружената десна рака исто 

кака се мавта де наваму де натаму, не можејќи да се 

фокусира кон Никола. Очите едно му велат, а раката му оди 

во друг правец.  Се премислува и ги испружува двете раце 

напред, па потамина го зграпчува палтото на Никола и го 

влече на патот каде што и обајцата се струполуваат еден врз 

друг на студената и цврста земја, која од честа употреба од 

секојдневен врвеж беше поцврста од камен.   

Стефан  во меѓу време ништо не забележа, воопшто 

не им обрнуваше внимание, туку се вртеше наоколу, 

напрегајќи ги очите и размислуваше за  стратегија  за излез 

од ситуацијава. 

 – Нема одење дома вечерва до нашето село, прст 

пред око не се гледа и кој знае кој пат ќе го фатиме, 

џенемите ќе заминеме ако прво не замрзнеме или не им 

послужиме за вечера на селските пци или дивите волци.  Ќе 

мора да се снајдеме некако и да најдеме какво било 

преноќевалиште. 

Пак се заврти околу себе, зјапа во темнината 

обидувајќи се да се сети како изгледа денски местото за да 

можи да се ориентира. Никола се ослободува од Ивана 

некако и се обидува да стане, не можејќи одеднаш се 

премислува, ги испружува нозете пред него, па го крева 

погледот нагоре кон Стефан, но само ја гледа неговата 

силуета, која се оцртува малку потемна од позадината зад 

него. 

 – А да се вратиме кај роднините твои, братко – 

пропелтечи Никола додека со десната рака ја прочешла 

косата нагоре неколку пати. 

Тогаш малку се стресе и нагло почувствува 

студенило од земјата каде што сè уште седеше, набрзина се 

крена на нозе, се затресе од прашината и целосно се исправи 
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во својата речиси две метарска височина, сè уште тресејќи 

ги сите делови од облеката што беа во допир со земјата каде 

што се прпелаше, а беше многу педантен, ниту на орање 

ниту на жнеење не одеше ако не беше исчешлан и дотеран.   

 – Не, никако – извика Стефан – нема да се срамиме, 

па ако треба и да измрзнеме, не останавме кога нè поканија 

домаќински луѓето, сега ќе се снаоѓаме како знаеме и 

умееме. Што ќе речат за нас, вакви јунаци од ноќта се 

уплашиле, па еве ги назад ко искиснати кучиња. Јас кога ќе 

речам еднаш и така ќе биде, и не си лижам на плукнатото. 

Пропешачи те лево те десно да му излезе лутината, 

се сврти нагло кон Иван и му го впери прстот в лице. 

 –  А ти, неранимајко  еден, зошто цвикна и не сакаше 

да останеме? За братучетка ми Мица дојдовме да ја видиш, 

а ти ја вдена главата удолу, посрамен, таа само во тебе 

гледаше и се потсмевнуваше. Кому му треба таков 

срамежлив јунак, па и пијаница на сето згора. И да ја бараш 

сега –  ја крева десната рака и со левата остро удира на 

средина на раката – е на што ќе ти ја дадат. 

Да се гледаше во тој момент, сите ќе го видеа 

вцрвенетото лице како цвекло на Иван.  Тој ја  имаше 

видено Мица во нивното село на свадба и тоа беше 

причината навистина зошто дојдоа вечерва кај  тетка му 

Грозда на Стефан, која беше  братучетка по мајка. 

Тој беше најтивок од сите нив и навистина му снема 

храброст и инсистираше да си одат оти мислеше дека ќе му 

се намали шансата да ја побара Мица ако преспие во 

нивната куќа, некако како да се зародат еден вид ќе му се 

чинеше. Иван само ја наведна главата на нападот од Стефан 

и тивко проговори:  

 – Е сега во оваа каша сме, да оставиме тоа што 

помина, туку да гледаме што ќе правиме натаму е работата. 

Стефан вдишува неколку пати длабоко, надевајќи се дека 

остриот воздух сосема ќе му ја разбрка маглата од мозокот.  
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 – Го знам селово добро, повеќе пати сум бил тука,  

ми се избистри малку главата, па сега сфаќам, наместо 

десно по патот за дома, ние сме свртиле лево и горе - долу 

сме свртиле круг низ село, онде подолу одма на патот има 

една штала ако не се лажам, ќе се мушнеме во неа ако нема 

некој пес да нè издаде или изеде. Ајде  некако потамина ќе 

ја најдеме. 

– Офффф, лелелелле,  како добиток ли ќе спиеме – 

залелека Иван. 

– Добиток сме, туку што, кога не знаеме да бидеме 

луѓе – се завртува назад и налутено подвикнува Стефан. 

Никола и Иван молкум го следат Стефан по темниот 

пат, песната стишена и замрзната на нивните усни, маглата 

на пијанството постепено исчезнуваше и реалноста на 

ситуацијата конечно стана јасна. Ноемвриската ноќ беше не 

вообичаено студена како природата да сакаше да додаде на 

нивното страдање и Бог пак ги казнуваше за неколкуте часа 

забава до лудило.  

Само на педесетина метри подолу Стефан запре и ги 

причека Никола и Иван да стасаат до него.  

– Еве ја шталата, ене подолу е куќата на тетка ми, па 

често овде како дете имам играно со братучедите. 

Кришум како крадци се мушнуваат во шталата,  

внатре уште потемно од надвор, но многу потопло од 

добитокот сместен внатре. Остар опоен мирис на амонијак 

лебди во воздухот и им ги пара ноздрите, обувките им се 

лепат на лепешките на подот послан со слама. Секој од нив 

бара потамина погодно лежиште меѓу јаслите, се слушаат 

оф, сочни пцости и шушкање додека се обидуваат да се 

покријат со малку слама и сено. 

Вознемирени од неканетите гости  и нивното тивко 

мрморење, една од кравите  тивко подмукнува,  но Стефан, 

кој се сместуваше најблиску  до неа, ја пружи раката да ја 

погали и тивко ѝ потсвирна и таа за брзо се смири. Една од 
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кравите поради вревата се разбудува и се исправа можеби 

мислејќи дека е време за станување, но кога никој не ја 

отвора врата од шталата, да не ѝ биде станувањето за џабе 

го истегнува вратот кон јаслите каде што е сместен Никола, 

го плази јазикот за да си земе од сламата со која е покриен 

Никола, и во тој процес го лизнува по лицето. Никола 

стегнат во јаслите удобно не може да стане, но со ракавот 

го брише лицето и мрмори: 

 – Скот еден, остави ме намира, сега ли најде да 

јадеш, да пукнеш, да треснеш – и многу други  безобразни  

пцости – што уште ли ќе се случи во оваа ноќ? Што беше 

ова касмет на лепешка напишан, офффф  – издишува 

Никола. 

Иван беше сместен недалеку од Никола, па само 

просаска со јазикот и тивко како самиот себеси да си кажува 

рече: 

 – Ех, што поган јазик имаш, Николче, гледај кутра 

крава се вцрви од срам од такви безобразлуци. 

Кравата не ја интересира ништо освен сламата, па 

повторно го лизнува Никола.   

 – Јааааак, гнасна една, што си се запнала  во мене – 

се лизга надолу по јаслите да се тргне од патот на јазикот на 

кравата. 

Иван се смее придушено, но слатко. 

 – Ете барем ти, братко, доби момински бакнеж, 

ха,ха,х.  

Никола  сè уште се обидува да се премести подолу и 

му дофрла на Иван: 

 – Немој сега да ти станам и да те згмечам како 

лепешка на подов. 

 – Еј, ајде вие двајца потивко – се слуша шепотењето 

на Стефан – ќе зазори, да дремнеме малку и да бегаме рано 

пред зори да не нè начекаат овде домаќините, па да кркаме 

понекој стап. 
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Ноќните патешествија ги преморуваат младинците, 

па замолчуваат, така покриени со купишта слама се бранат 

од студот, а со тапото преживување на добитокот во 

позадината како нежна приспивна песна, потонуваат во 

длабок  безгрижен сон. 
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Глава  2  

На бунар рано утро 8 ноември 1964, Митровден  

 

Јана се разбуди многу рано. Неколку моменти ѝ 

требаа да се расони целосно и да ги истресе последните  

ронки од соништата и од ноќните мори што не ѝ дадоа 

мирен сон оваа ноќ.  

Се заврти надесно во креветот и веднаш забележа 

дека нема никој до неа, се сети  дека беше сама  во креветот 

оваа ноќ. Обично спиеше заедно со сестра си Елена, но таа 

забележа дека Јана беше потиштена претходната вечер и ѝ 

требаше малку простор за себе, но и од малку посебични 

причини  и самозаштита не сакаше да гледа солзи, па отиде 

да спие со баба ѝ оставајќи ја Јана сама со своите мисли.  

Јана беше многу почувствителна од сестра си Елена. 

Беа три сестри, покрај нив двете ја имаа и Марија, сугарчето 

што сè уште не се одвојуваше од мајка си и често спиеше со 

неа. Јана беше  миленик на сите, но најмногу на нејзиниот 

дедо Павле, додека Елена, зборлеста, жива, ѓаволеста, 

најмногу се врткаше околу баба си Илина, која ѝ ги 

исполнуваше сите желби, а за што таа кутрата беше 

прекорувана од другите. На мајка ѝ на Јана, Пауна, се 

разбира сите ѝ беа миленички, но најмалото сè уште се  

вртеше до опрегачот на мајката, сакаше  внимание и бараше 

често да биде во мајчините прегратки. Тоа на Пауна ѝ ја 

задоволуваше потребата за давање мајчинска нега и љубов 

и таа се обидуваше да го одложи времето кога и најмалата 

Марија ќе порасне во девојка и ќе се одвои од мајчините 

пазуви.  

Сите различни, но прекрасни  девојки, секоја со свои 

доблести, вештини  на свој начин, но се чинеше дека ни една 

не е по мерка на нивниот татко Борис, си помисли Јана, се 

стресе за да ги оттргне тажните мисли и со елан својствен 



~ 35 ~ 
 

на младоста го отфрли дифтикот и скокна од кревет, се 

истегна  убаво и си рече: 

 – Море, нема да дозволам  денес што било да ми го 

расипе денот. Празник е денес, на помош да ни е, ќе биде 

убав ден, во коските го чувствувам. За да се увери самата 

дека ќе биде така, си се насмевна и ја остави насмевката да 

ѝ го краси лицето додека се спремаше. Сепак мислите 

повторно ѝ одлетаа на  вчерашната расправија со татко си.  

Претходната вечер заслуг Митровден 

Јана вчерашниот ден го помина речиси цел ден кај 

другарката Мица, цел ден месеа мазници и печеа фурни леб 

за славата Митровден. Семејството на Јана, сите од дома, 

освен баба Илина, без исклучок секогаш беа први гости кај 

соседите Патковци. Тие секогаш одеа да им ја честитаат 

славата на заслугот додека немаа многу гужви, а како кај 

нив гости немаше никаде во друга куќа во селото. И оваа  

година го направија редот и таткото на  Јана, кога влезе  друг 

човек на славата, одма стана, а сите други по него, на големо 

разочарување на Јана, која сакаше да остане малку да се  

повеселат кога ќе почне татко ѝ на Мица да свири со гајдата. 

Но, што ќе речеше Борис беше закон и немаше 

противречење.  

Одеа  во колона, Борис  одеше најнапред, па сестрите 

Елена  и Марија, по него и на крај Пауна со Јана држејќи се 

под рака. Јана забележа дека видот на мајка ѝ не е како што 

беше, па така ја држеше под рака да не се сопне во 

темницата.  Јана гледајќи го татко ѝ во добро расположение  

одлучи дека сега е моментот да праша нешто што ѝ се 

вртеше низ паметот подолго време. Чекорејќи нанапред ги 

одвои рацете на Елена и Марија и ја стави Пауна помеѓу 

нив. Воздивна длабоко неколку пати, па собра храброст да 

му пријде. – Тато, може ли да те замолам нешто? – Борис си 

продолжи со свиркањето, очигледно добро расположен. 

Само кај Патковци одеше на слава и никаде во друга куќа 
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во селото.  Патко му беше другар уште од мали нозе и само 

со него можеше да разговара. Тој беше многу весел човек  и 

неговиот хумор и добродушност му беа како мевлем на 

душата на Борис. На прашањето на Јана само кимна со 

главата и си продолжи да си тапка по студената земја.  

– Може ли да дојдам со тебе и дедо на пазар во 

Прилеп кога ќе одите да пазарувате за Свети Никола?  

– Ааах – воздивна Борис гласно – дете, пазарот не е 

место за женстија. – Јана очекуваше до некаде ваков 

одговор, но продолжи да инсистира.  

–Тато, до вас ќе бидам  постојано, и ќе ви помогнам 

со торбите од пазарувањето.  

– Дете, реков еднаш,  договорете се со мајка ти што 

ѕрнѕурки ви требаат,  па  таа ќе ми каже.  

– Тато, не сакам  ѕрнѕурки, сакам да купам книги. Ќе 

појдеш ли до книжарница да ми купиш тогаш?   

– Книги? – Се заврти нагло Борис и прв пат ја 

погледна Јана. –  Да не си споулавела ти? Што ќе ти се 

книги, сакаш само да пустиш, за потпалот ли ти требаат.  

– Тато, знаеш дека многу сакам да читам, и... 

 – Да читаш? – Ѝ се врекна Борис в лице, а кој ќе 

работи низ дома, да не сакаш баба ти, не гледаш, доодена е. 

– На Јана ѝ скисна ваквиот третман, една книга бараше 

барем, а татко ѝ се однесуваше како да го бара цело имање.  

 – Да бев машко, ќе се гордееше со мене што сакам да 

читам и учам, што е разликата, не сум ти и јас дете? 

 – За тоа си во право, не си машко, за жените улогата 

е  дома во кујната, а не со  наука да си ја полнат главата. 

 – Ако веќе не ме пушти да продолжам со учењето 

лани, тато, а јас бев најдобра  од  сите и од женски и од 

машки, те преколнувам барем една книга да ми купиш, 

многу ли е тоа? 

– Науката и книгите се за мажите, не ќе те стават тебе 

директорка онде со мажи да раководиш?  
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 – Директорка не, но ќе бев многу добра учителка, ми 

велеше Петра учителката – тивко изусти Јана – но ти ми ја 

одзеде таа можност.  

 – Залудно е фрлање пари по женските, ќе си заминат 

од дома, па туѓа куќа ќе користи. Јана збесна на ова, тупна 

со ногата на студената земја за да извади дел од беснотијата 

што ѝ владееше во душата, па смирено рече: 

 – Е, затоа Господ  не ти дарил син, казнет си со ќерки 

само за да научиш да ги вреднуваш како луѓе, а не да ги 

сметаш како стока. 

Пауна  виде дека ситуацијата излегува од контрола, 

ги отпушти од рацете двете помали ќерки и ја грабна Јана за 

раката тргајќи ја наназад еден чекор. Борис  се заврти нагло 

со крената рака спремна да замавне и да го плесне ова 

неблагодарно дечиште, но забележа како Пауна, тивко како 

и секогаш без многу зборови, се вмешува без збор да изусти.  

Пауна му беше како алка со која се заземјуваше и се тргаше 

од темните мисли и неконтролираната лутина што 

понекогаш го обземаше. Ја спушти раката, без збор се 

заврти напред и со брзи чекори јурна во темницата. Пауна 

ја потстегна Јана до себеси и рече очајно: 

 – Ќерко! Немој да го предизвикуваш, аман, ако те 

удреше сега, на место можеше да те остави, па што после 

кутра јас, за каде ќе бидам. 

 – Мамо, една книга побарав, не му го побарав 

имањето? Само работа и работа, Елена и Марија се мали, 

така само јас од децата најмногу и низ дома и плетење, и со 

стоката и на нива, па треба и јас малку задоволство да имам, 

а само кога читам се чувствувам многу задоволно и 

исполнето во душата. – Се припи до мајка ѝ и солзи ѝ 

потекоа.   

 – Зошто не ме роди едно машко? – Одма се сети Јана 

дека со ова ѝ зададе болка на својата нежна мајчичка, па пак  



~ 38 ~ 
 

ја гушна мајка си и се извини. – Се извинувам, мамо. Чавка 

ми го испила умот. 

Така потиштена, Пауна стаса дома со трите ќерки. 

Баба Илина веќе беше легната на железниот кревет во 

горната одаја. Дедо Павле беше со нив на гости, но се сретна 

на излегување со другарот Спасе од Горно Маало, па 

останаа да си разменат информации. Пауна стави уште 

некој трупец во пампурот за да го разгори малку, па потоа 

да тлее топлина во куќата преку ноќта. Од  Борис немаше 

трага. На Јана уште крупни солзи тивко ѝ се лееја по 

образите.  

 – Не плачи, ќерко, не троши нерви на безвредни 

нешта, го знаеш татко ти, ќе му помине и како ништо да не 

било. Тврдоглав е, еднаш како што ќе рече, и да не е во 

право, после не го менува мислењето.  

 – Не, мамо, не го знам татко ми, никој ништо не ми 

кажува, овие негови напади не ми личат на нормални. – 

Пауна го става прстот на уста и ѝ дава знак да не зборува 

пред помалите сестри. 

Пауна замина  со помладите ќерки да ги покрие и да 

се убеди дека ќе си легнат. Јана остана сама со солзите и 

мислите. Се слушна тропање по скалите надвор, па дедо 

Павле влегува насмеан дома: 

 – Што е, мила, што си ми така свената?  

 – Дедо, не ме прашувај. 

 – Ајде, ајде сега, од дедо ќе криеш?  – Ја бакнува на 

главата, а нејзе повторно ѝ потекоа солзи. Низ солзи му 

раскажа за разговорот со татко ѝ и колку се најде навредена.   

 – Дедо, никој ништо не кажува, а јас имам 

потслушнато шушкања од жените низ село за некоја 

трагедија на татко ми, што ли е? Па јас не сум виновна за 

тоа што се случило во минатото, па сега да плаќам цена. 

Дедо Павле се почеша по побелената коса, тагата во 

душата му беше голема, седна до Јана, се замисли малку и 
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во мислите јасно му се појави Борис во помлади години, 

секогаш насмеан, весел, многу како Јана всушност 

наликуваше. Одлучи на внуката да ѝ каже сè што знаеше.  

 – Чедо, си мислиш во моментов дека твојата болка  е 

најголема, мила, има многу посериозни работи во животот,  

работи за кои е најдобро никогаш да не даде Бог да 

слушнеш, а не да доживееш. Дедо ќе ти најде книги, 

воопшто да не се секираш за тоа, ти само читај. Јана кимна 

со главата и продолжи да слуша, гласот на дедото имаше 

терапевтско дејство на нејзината душа, многу сакаше да го 

слуша, а тој често ѝ раскажуваше многу приказни.  

 – Татко ти беше многу весел, дружељубив во 

младите години. Мораше преку ноќ да порасне и засекогаш 

да го изгуби сјајот во очите и радоста во срцето од таа  

проклета војна.  

Павле се загуби во сеќавањата и полека ги вадеше од 

душата раните што и него многу го болеа, но животот 

продолжуваше, му даде Бог внуки прекрасни да им се 

радува, па мислеше го закопа минатото зад него, но тоа не 

го оставаше и го следеше во секој чекор. Сега за внуката 

мораше пак да ги оголи своите тешки рани. 

Павле повеќе пати проба безуспешно да разговара со 

синот, кој од војната се врати скршен човек и ни оддалеку 

по карактер не наликуваше на она ведро младо момче што 

беше пред да го мобилизираат тие проклети бугарски 

окупатори во 1941-вата. Се врати одвај жив со физички 

рани, но уште полошо, се имаше нешто скршено  во душата 

на младичот. Илина го преколнуваше да бара чаре по 

доктори, таа кутрата до кај што знаеше појде по баснарки и 

гаталки. – Жено, ти не разбираш, мажите поинаку 

размислуваат од вас жените, ако одлучил да ги заклучи 

злите мисли во душата, јас не можам да го убедам. 

Најдоброто е да покажеме разбирање, да се однесуваме 

природно и весело, па полека ќе се отвори, ќе заздрави и 
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заборави. На преколнување од Илина, Павле отиде на лекар 

во градот да се посоветува со доктор за состојбата на Борис. 

Докторчето, едно младо, му го рече истото, душевно 

пореметување, траума од војната, што помалку 

вознемирувања, среден живот, без многу осцилации и 

изненадувања,  мир дома без кавги, ако не исчезне до крај, 

барем со годините ќе отапи болката. – Многумина, докторе, 

се бореа, зошто мојот син така.  

– Секој ги носи болката и траумата на различен 

начин, стрико, некои наоѓаа начин да си олеснат со тоа што 

можат да зборуваат за таа тема, некои не можат, и тоа е 

потешко – „а некој ѝ си го одземаат животот“, помисли 

докторот, но не го кажа тоа гласно за да не го вознемири 

добродушниот човек. – За жал, проклети се војните, не само 

безброј изгубени животи, деца сираци, сами жени оставени 

и машките и женските работи да ги работат, а и тие што 

преживеаја се унаказени или физички или ментално, стрико. 

Физичките повреди се гледаат па луѓето, ги сожалуваат 

таквите повеќе, но сè што е поврзано со главата и мислите е 

неразбирливо и луѓето помалку симпатии имаат за таквите. 

– Навистина е така, синко, алал да ѝ е на мајка ти млекото 

што те доела. Селаните дуваат и бегаат од Борис, како од 

чума. Јас се правам како да не слушам, но често слушам, 

луѓето подвелуваат како живее семејството со таков 

тиранин дома.  Не е тиранин, повеќе молчи, мирен е, освен 

многу нешто ако го насекира.  Изгледа сеќава кога му е 

полошо, ја зема пушката и некогаш по неколку дена го нема, 

коски ми се тресат од страв, да не, не се врати, но секој пат 

еве го иде, или со некои плодови од планина или со некој 

уловен дивеч.  

– Тоа е одлично, му треба мир и тишина понекогаш 

подалеку од обврските и секојдневието, стрико, биди раат, 

ако не си го одзел животот досега, не мислам допрва, како 

секоја рана, времето постепено ја залечува. – Леле, дете, 
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биди ми благословен, му даде гајрет голем, напролет ти 

носам едно јагне шилеже.   

– Не треба, стрико, затоа се боревме, и жртви 

дадовме како што и ти и целото твое семејство сè уште 

плаќаат, советот од лекар да биде достапен до сите, а не 

само за богатите.  

– Така е, синко, остани ми со здравје, јас сепак се 

чувствувам должен – му подава рака на докторот, кој беше 

на отприлика исти години како Борис. 

Павле им пренесе што разбра од докторот на Илина 

и Пауна и од тогаш тие тројцата уште повеќе се трудеа да 

му угодат и никогаш да не влегуваат во расправија. Еден вид 

како на јајца газење беше околу него, но постепено нападите 

на бес се намалуваа и речиси исчезнаа. Борис не беше 

насилник за среќа на сите дома, но не ја разбираа неговата 

болест и беа претпазливи.  

Борис беше 19-годишен во 1940 година кога се 

запозна со Дана на Илинден во село Изворна околу час и 

черек пешачење од неговото село. Многу му влезе во 

меракот, се видоа некој пат на сред село, по слави  и правеа 

планови за заеднички живот по некоја година, но сите 

планови и надежи исчезнаа под чизмите на окупаторските 

сили. Најстариот син на Павле во 1941 беше со старата 

кралска војска и така речи уште со првата пушка на 

фашистите на битката кај Ѓавато си го даде својот живот.  

Средниот син и најмалиот Борис за скоро потоа беа 

мобилизирани од бугарската окупаторска војска и заминаа 

во неповрат. Најмалиот Борис се врати, но преполовен 

човек, сенка од оној што беше порано.  Борис никому ништо 

не кажа за неговото патешествие. Беше тешко ранет 

пролетта 1943-та и го вратија дома со инфицирана рана и 

тешко болен од пневмонија да се лекува и да скине конци 

затоа што лекарите не можеа ништо повеќе да сторат. Но, 

љубовта родителска и негата го вратија во живот за неколку 
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месеци. Го лекуваа како знаеја и умееја, сè што ќе слушнеа 

применуваа. Во мај му приготвуваа чај од овчки брболашки,  

напивки и мевлеми од разни тревки, речиси пола година 

помина в постела, често губеа надеж дека ќе преживее. Го 

ложеа во пресна волна, во овча кожа го виткаа, го мачкаа со 

лој, сало, ракија, со кантарионово масло и сè друго што ќе 

слушнеа. Му приготвуваа чај од боливач и кантарион за да 

се смири, да спие и да здравее. Што бил лекот никој не 

знаеше да каже, но Борис се крена малку по малку на нозе. 

Тамам физички се подобри кога стаса трагичната вест дека 

неговиот среден брат загинал во војната и си ги оставил 

коските свои млади да му скапуваат така по падините. 

Физички закрепнува, но ментално никогаш не беше оној 

човек од пред војната. Што ли сè не виде, какви злосторства, 

но сето остана во неговата глава, никогаш не сакаше каква 

било дискусија на таа тема. Гледајќи во прва рака какви 

злосторства само човек може да му направи на човек, 

изгуби надеж во човештвото, живееше само во темни 

мисли, насмевката му згасна на лицето, му се згрчи ликот 

од темнина и му остави траен намуртен белег. Немаше 

трпеливост за никого и изгледаше дека не се грижи за 

ништо. Пролетта 1944-та се почувствува доволно силен, ја 

зеде на дедо му пушката и замина в планина да се приклучи 

на партизаните да го одмазди брата си, да им врати на 

окупаторите за страдањата. Се врати дома кон крајот на 

1944 на 24 -годишна возраст, ранет во десното рамо, 

прегладнет и премрзнат, но на голема радост на родителите 

што барем едно од децата им се врати. Го гледаа и го 

негуваа, плачеа со него кога ноќните мори не му даваа 

мирен сон. Само да преживее со сè друго ќе се справат.  

Војната му ги одзеде петте најубави години од младоста.  

Конечно ѝ дојде крај на таа проклета војна и сите воздивнаа 

со колективен здив.  Есента 1945 Борис го оженија за Пауна, 

дотогаш одбиваше да слушне за женидба, но нешто се случи 
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во меѓувреме и се сложи на радост на родителите. Но, 

несреќата сè уште го следеше Борис, во 1946-та прво дете 

се раѓа син безживотен. Наредната година повторно машко, 

но само поцимоли неколку дена и испушти душа. Во 1948  

се роди трето, ќерка и по совет на баба Илина ја крстија 

Трајана за да им затраат децата. Трајана, која ја завикаа Јана, 

им пополни во срцата на сите домашни една огромна 

празнина оставена по двете братчиња што немале среќа да 

преживеат. Борис не покажа радост кога се роди Јана, не 

можеше веќе на ништо да се радува. Кога многу му беше 

тешко кога темниот тмурен облак ќе се згустеше, тој ќе ја 

земеше пушката и право в планина, каде што талкаше 

бесцелно, додека исцрпен не се прибереше дома.    

 Солзите течеа по старечките бразди на Павле, Јана го 

гушкаше и придушено плачеше во неговата коса. Павле со 

ракавот ги избриша солзите, се насмеа и проговори:  

 – Е, внуче, таа е нашата жална приказна. Откако се 

појави ти во нашиот живот, со едно силно врескање од еден 

залак месо, ни донесе бескрајна радост на сите дома, ти, 

Елена и Марија сте нашиот лек за страдањата минати, за да 

преживееме само напред гледаме. Татко ти те сака, мила, 

знај го тоа, но неговиот заболен ум не секогаш може да го 

кажи она што го мисли, а сигурно се плаши да сака свесно 

од сите загуби што ги претрга. И верувај, откако се роди ти, 

и тој е многу подобар. Јас сум среќен што го имам него жив 

и ништо не ме повредува веќе од неговото однесување, 

болеста во него го прави таков, јас секогаш го гледам како 

она момче од пред 41-вата.  

 – Дедо, дедо, леле какви страдања сте имале сите, 

прости ми, дедо, за моето детско незрело однесување. 

Јана ја стресе главата за да ги оттргне мислите. Дедо 

Павле секогаш ѝ велеше дека самите сме вистински 

господари само на своите мисли и да не дозволи лоши 

мисли да ѝ чмаат во душата. И баба ѝ во нивната животна 
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мудрост ѝ велеше нешто слично: – Чедо, не дозволувај лоша 

мисла со тебе в кревет да легне.  Истерај ги лошите мисли и 

исфрли ги надвор од одајатаa онака како што ја исфрламе  

калта од нозете со леѓенот со вода.    

 – Чедо, радувај се  на секој миг и заблагодарувај се 

на Бога на она што го имаш сега, посакувај, мечтаj, но не 

дозволувај мислите и желбите да ти бидат господари. 

Мудри беа нејзините баба и дедо и си вети од денес 

дека повеќе ќе обрне внимание на нивните совети затоа што 

очигледно од сопствено искуство ја стекнале мудроста. 

Се насмевна, се облече набрзина и стави наметка на 

рамената, грабна една крпа за лице од закачалката на 

вратата и излезе надвор во правец на бунарот. Бунарот се 

наоѓа недалеку од куќата на левата страна од дворот, на 

отприлика половина пат до шталата. Бунарот е заѕидан 

нагоре со камен околу еден  метар висок и над него има 

дрвен керан на кој е замотан синџир на кој е врзана метална 

кофа. Јана  го тргна дрвениот капак на бунарот, го потпре на 

ѕидот, го одмота синџирот и ја спушти кофата да виси над 

водата и со рачката на керанот врти надесно да ја спушти 

пониско за да залее вода, откако слушна плускот на вода, 

заврти обратно за да ја крене кантата нагоре. Ја трга кантата 

настрана и ја сместува на ѕидот од бунарот.  

Ова на Јана ѝ е утринска традиција за миење раце и 

лице. Водата е мраз студена, но ја освежува младата девојка 

и ги разбркува и последните пајажини на сонот. На исток 

едвај се зазорува, ниту пиле нема пропеано ниту куче 

залаено, сè е мирно и величествено тивко. Освежена и 

расонета, го крева погледот кон небото, чисто како солза, 

како темносино кадифе со безброј златни ѕвезди што 

непрекинато трепкаат како да ја довикуваат. Јана останува 

така со главата нагоре замислена и восхитена од таа глетка. 

Мечтае за далечни светови, што ли има таму далеку, има ли 

живот таму, колку ли ѕвезди има на небото? Имаме ли сите 
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по една, како што вели баба ми. Гледа така занесена  и 

мечтаe некое време, додека небото постепено станува 

посветло и сјајот на ѕвездите не е веќе толку видлив. 

Се заврти кон куќата со намера да оди, но уште 

сакаше да ужива во овој момент на мир и тишина.  Се сети 

на соништата што ја мореа ноќта.  Се сонуваше себеси како 

талка низ полутемнина по непознат пат, а патот долг, крај 

нема. Се разбуди со чувство како навистина да го одеше 

сама тој бескраен пат и како да ја обзеде паника, па срцето 

силно и чукаше. 

 „Ајде, Јано, размисли реално, а не верувај во бабини 

деветини, сонот има врска со настаните што ни се случуваат 

преку денот“, си размислуваше Јана. „Сонот има врска со 

кавгата со татко ми вчера, не гледам излез, па оттука не 

доoдливиот пат.“    

Се наведна, зацрпи со рацете пак вода од кантата и 

водата од ладниот бунар ја освежи, ја живна, па полна со 

енергија, трепна неколку пати да го тргне сонот од мислите, 

вдишува длабоко неколку пати и со крената глава спрема 

небесата ги затвора очите и си повторува: 

 – Денешниов ден ќе ми биде убав и весел, сè што ќе 

дојде пред мене ќе го прифатам смирено и со љубопитство. 

Нема ништо да дозволам да ми ги наруши мирот и 

спокојството.  

Добива наплив на некаква позитивна небесна 

енергија, како директно пренесена од трепкавите ѕвезди и ја 

преплавува чувство на надеж и убавина за иднината. 

 – Соништата нека одат по ѓаволите – ја учеше баба ѝ 

одма откако ќе се разбуди да реши за да ги заборави – еве 

сега така велам, ха,ха,– се насмеа Јана. 

Чувствува некоја леснина, отскок во душата како да 

знае пред време да претчувствува дека судбината нејзина 

почнала веќе да го одмотува клопчето на нејзиниот живот и 

како секој миг може да го затркала во нечиј правец.   
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 – Каде ли ќе ме однесе судбината?  – издишува Јана. 

– Или, пак, одлуката ќе биде во мои раце во кој правец ќе 

тргнам? Каде ли ќе ме однесе судбината, ѕвездо моја? – 

прашува пак Јана, но сега директно гледајќи во ѕвездата 

Деница, која најблескава од сите ѕвезди ѝ стоеше директно 

над главата.  

Се стресува малку од студот и тоа ѝ ги растерува 

мислите, па сега размислува што да прави, рано е за дома да 

тропа, да пали оган, сите слатко си спијат, да се врати во 

постелата, некако не ѝ се враќа во ладната постела, а и не 

сака денот да си го скрати со уште неколку часа спиење. Ѝ 

вети на другарката Мица подоцна да ѝ помогне за славата 

со спремање на ручекот и редење на масите, но имаше 

време.  

 – Уф, па на тие луѓе колкумина им се провираат по 

вратите за славата  и роднини и познати и непознати, капнаа 

жените од работа – си вели Јана.  

Се врти надесно за да разгледа  наоколу пред да тргне 

лево назад кон дома, па како нозете сами да ја носат тргнува 

право кон шталата. Јана многу ги сакаше животните и 

секогаш секое слободно време одеше кај нив да ги погали, 

да ги нахрани и да провери дали се во добро здравје. 

Во шталата чуваа еден ѕевгар волови Миче и Русе, 

две крави молзници Шарка и Мирка, магарчето Пепе и на 

Јана љубимецот коњот Лисец. Стоката ја препознава 

добрината, грижата и љубовта  на Јана ѝ одговараат на таа 

нега со  послушност, каде и да ги спотера, одма тргнуваат, 

без употреба на камшик или остен. Мразеше од дното на 

душата кога ќе видеше некој да ги малтретира кутрите 

животни, кои најтешко од сите работеа за еден залак слама.   

 –  Е затоа се рекло работи како вол за слама – но не 

мора својата лутина да се истура на беспомошните 

суштества, Јана понекогаш се чувствуваше како воопшто да 

не ги разбира луѓето и нивните однесувања.   
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Колку ли само ја имаше татко ѝ пеено, често го 

земаше кучето Џеки дома и го оставаше преку ноќ да 

преспие во претсобјето. 

И покрај  кавгите, таа молчешкум со тивок протест 

го земаше дома посебно во  студените зимски ноќи. А Џеки 

за возврат ѝ ја следеше сенката.  

Со лежерно одење и  тивко размислување стаса до 

шталата, во полумракот со раката го бара дрвеното стапче  

што служи за да се заглави вратата од надвор, стоката да не 

може да излезе, а волци да влезат. Бара потамина на 

вообичаеното место за да го откачи  и да  ја отвори вратата, 

но за чудо не го најде на место каде што требаше, туку 

висеше на синџирчето  со кое беше прицврстено на дрвената 

врата. Се зачуди малку и си рече: – кој беше толку немарен  

што заборавил да ја затвори вратата. – Беше закон на 

преживувањето во овие краишта,  заштити го добитокот оти  

волците гладни нема ни коска ни кожа да остават.  За можни 

крадци никако не ѝ падна напамет, селото беше мало, 

мирно, вгнездено во подножјето на Селечка Планина и 

ридот Мала по чие име селото го добило името,  а сигурно 

и по дивите малини што растат по падините на Мала.  

Најомилена работа на Јана и сестрите им беше кога 

ќе појдеа со кошници наесен да берат малини, толку вкусни 

и ароматични и која од која послатка. Често остануваат по 

цел ден на падините јадејќи малини, собирајќи во 

кошниците и  понекогаш и преспивајќи напладне под некое 

дрво капнати од талкање угоре удолу по стрмнините. 

Слобода, безгрижност, убавина. Се поднасмевна Јана  на 

сеќавањето додека со десната рака ја отвори вратата ширум, 

од внатре ја заплискува топлина, застоен воздух и остра реа 

на смрдеа, на добиток, лепешки и уште некој измешан 

неодреден смрдеж невообичаен за шталата.     

Јана е научена на смрдеата  на шталата зашто често 

беше таму, ако најдеше малку време, одеше да подрини, да 
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донесе свежа вода во канти и, иако физички тешка работа, 

често го чистеше гнојот од подот и му постилаше чиста 

слама на добитокот. Сакаше животните да имаат убави 

услови на живот и најдобра нега. Добитокот го насети 

нејзиното присуство и почнаа да се раздвижуваат. Шарка 

лежеше најблиску до влезот, та Јана ја погали по вратот, а 

таа продолжи да си ја преживува сламата. Јана се сврти лево 

и одма со рацете го најде кандилото, го извади од џебот 

кибритот, го запали кандилото и го обеси на куката на 

ѕидот. Шталата се осветли малку, па Јана ги стави двете 

раце на половината и разгледуваше наоколу да види што 

најпрво треба да се сработи. Го грабна гриблото што стоеше 

зад вратата, па почна да рине од под Лиско лепешки 

измешани со слама. Го тргна гнојот од коњот  настрана, но 

не можеше да изрине под кравите, тие сè уште мирно си 

лежат и си продолжуваат да си мелат со устите. 

Го остава гриблото каде што го најде и ја зграпчува 

дрвената вила со два рога и ја забива во јаслите да извади 

слама и да стави на подот под коњчето Лиско, а јаслите ќе 

ги наполни со свежа слама и сено. Само што ја забива 

вилата, сламата просто оживува пред нејзини очи и се 

исправа сама во јаслите проследена со едно болно: 

 – ОООООООООООХХХХХХ, олелеееееее! 

Јана крикнува придушено:   

 – Аааааах  –  оти гласот  од стравот ѝ се одзеде. Се 

подистави наназад изненадена и за неколку молскавични 

мига решаваше што да прави, да бега низ врата, да вика по 

нејзините за помош или, пак, да види што е ова чудо.   
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Глава  3  

Средба   

8 ноември 1964, Митровден  

 

Додека Јана се двоумеше што да прави, кој пат да го 

фаќа, сламата сама се распрска наоколу и одма распозна на 

придушената светлина од кандилото две човечки раце што 

мавтаа забрзано како вртелешки. Јана гледа вџашена како 

од под сламата полека се развива облик на човек со 

разбушавена коса, полна со слама и лицето и алиштата 

покриени со сламки и плевел како еден вид страшило за 

бостан. Првата помисла на Јана е дека е некој крадец, но 

разумно размислува дека ако е крадец ќе ги земел 

животните и ќе заминел досега. „Аха, еве зошто вратата 

била отворена.“ Стравот на Јана исчезна нагло од толку 

смешната сцена што се одвиваше пред нејзините очи, па 

одлучи малку да си поигра со смешната сламена фигура. Ја 

грабнува вилата повторно и му ги забива двата рогови во 

градите на сламениот човек.  

 – Еееееј, колкав стаорец  се нашол во јасливе, сега ќе 

го набодам на вилава – и ги забива двата дрвени рогови 

шеговито во градите на сламената појава. 

Сламениот човек трие очи, слама лета насекаде, 

ништо не може да види во полутемницата, но чувствува 

дека нешто го боцка во градите, не знае дали сонува или е 

буден. Мавта со рацете и се фаќа случајно за еден од 

роговите на вилата. Јана ја трга, но не успева да ја извлече, 

па налутено вели: 

– Кој си ти, скоту еден? Што бараш во нашата штала? 

Мајка ти очигледно згрешила, требало теле да се родиш, 

волу еден.  

Никола се освестува малку, очите постепено му се 

навикнуваат на мракот, па погледот го вперува вдолж  

вилата што сè уште цврсто ја држи за едниот крак и 
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погледот му паѓа на една прекрасна самовила. Сега Никола 

се наоѓа во недоумица дали е разбуден или пак сонува или 

заминал на небесата, па ова е некој ангел. Зјапа некој миг и 

сфаќа дека си има работа со овоземно суштество, со една 

згодна млада девојка. Па да не остане должен, ѝ одговара: 

 – Е, и јас како тебе, малечка, поубаво ми е во штала 

отколку дома, како инаку ќе видев олку згодно врапче ако 

си бев дома во мојата постела. – Ја подава слободната рака 

кон Јана. – Ела ми малку поблизу да те видам поубаво, 

пиленце мое шарено. 

Се исправа некако и седнува во тесните јасли, со 

раката го притиска кракот од вилата на градите и во очи ја 

гледа девојката, замижува, па пак ги отвора очите широко, 

сега веќе видот му е уште повеќе приспособен на темнината, 

па појасно гледа. Слободната рака ја крева нагоре кон 

девојката во знак на мир, со десната нога ги пречекорува 

јаслите и секавично, додека Јана трепне, е веќе на две нозе 

и ѝ ја оттргна вилата од рацете оставајќи жешка трага на 

дланките, ја фрла вилата зад него и со двете раце ја грабнува 

девојката во својата челична прегратка. Силно ја држи на 

градите за да ѝ врати за тоа што се шегуваше со него и тивко 

ѝ прошепоти на увото: 

 – Ако не знаеш да ракуваш со алат, да не го 

користиш, малечко. 

Јана е запрепастена  и шокирана од  целата случка и 

се наоѓа  во недоумица  како да реагира. Омалаксува од 

допирот на младиот човек, нејзиното младешко женско срце 

што штотуку почнува да се пробудува не знае ништо за 

моќта на привлечноста помеѓу момче и девојче, а уште 

помалку за романтична љубов. Отпрво збунета, малку 

уплашена и засрамена, се чувствува малку непријатно во 

прегратката на силниот младич, но нејзиното младо тело ги 

чувствува неговата телесна топлина и отчукувањето на 

срцето во градите, па и нејзиното срце се одѕива на тој повик 
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на природата и почнува забрзано да чука и да ја облева 

топлина.   

Ако не беше цврсто стегната во прегратката, Јана ќе 

се фатеше за срцето за да види колку брзо отчукува во 

градите небаре имаше трчано на угорница. Сето ова трае 

неколку секунди, но на Јана ѝ изгледаше вечност, се свести 

и сфаќа во каква непристојна ситуација се наоѓа, па нагло 

почнува да се  оттргнува, ги става рацете на неговите гради 

и пробува да се оттурне  додека саска низ забите: 

 – Пушти ме, неранимајко еден, оти ќе викам, ако те 

начекаат моите, има главата од рамена да ти летне. 

Младичот, на кој досега оваа постапка му беше само 

шала и сакаше да ѝ покаже дека е посилен од неа и да ѝ 

врати за шегите претходно, сега веќе почна на големо да 

ужива во прегратката. Така блиску сега можеше да ѝ го види 

лицето како вајано со правилни црти, но уште повеќе му 

стана привлечна поради нејзината храброст и жарот со кој 

беснееше, растреперена целата, лута како луто пиперче, со 

разбушавена коса што му го галеше лицето, од очите од 

лутина чиниш искри ќе исфрли секој миг. Никола како 

маѓепсан само зјапаше во неa додека таа се опираше со сета 

сила. Не можеше да одолее, како некоја виша сила да 

презеде контрола на неговото тело, па така неговото лице се 

наведнува кон девојката, речиси ја доближува нежно 

неговата уста до нејзината и ѝ шепоти  занесено, да ја скроти 

побеснетата срна. 

 – Шшшшшш, смири се малку, самовилче едно, 

шшшшшшш, сламата ќе ја запалиш со искрите што ги 

фрлаш од тие прекрасни твои очи, шшшшшш. 

Јана како маѓепсана запре со лудото оттргнување, 

неговиот глас беше нежен и длабок и оддаваше доверба, и 

таа во тој момент знаеше дека му верува дека нема никакво 

зло да ѝ се случи. Но, мозокот почна повторно да ѝ кажува 

дека не треба да биде во оваа ситуација. Во тој момент 
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Никола запре со нежниот шепот и несвесно неговата уста 

самата без негова свесна наредба или дозвола се доближува 

уште поблиску и ги премостува и неколкуте милиметри 

простор помеѓу нив и неговите усни се залепуваат на 

нејзината слатка усна сочна како нектар. Одговорот што ѝ 

беше спремен да го изусти, Јана го голтнува и тој потонува 

во неповрат.   

Никола никогаш досега не сетил толкава убавина од 

еден нежен бакнеж, а како згоден момчак имаше искусено 

доволно бакнежи за да има со што да спореди. Се стопи 

целиот од милина и се препушти на уживањето потполно. 

Знаеше сега секој момент дека некој шамар ќе заработи, а 

можеби и врисок, па ќе крка некој стап по плешките, но 

задоволството беше преголемо за да го прекине. Очекуваше 

овој непланиран бакнеж уште повеќе да ја разбесни 

девојката, а ни на крај памет не мислеше дека таа ќе 

престане со лудото оттргнување и ќе се  опушти во неговата 

прегратка, на голема радост на неговата машка гордост. 

„Прекрасно мало слатко пиле, можеби си ти таа што ја 

барам, мојата животна сопатничка“, си вели во мислите 

додека крвта му јури по вените како надојдена река по 

обилни пролетни дождови. 

Знае дека е потполно во нејзина власт сега, и дека 

мора бакнежот да престане, но заматен од прекрасното 

чувство ја држи во прегратка уште некој миг и полека го 

прекинува најслаткиот бакнеж на векот. Погледот му се 

спушта на нејзините сочни усни, сега влажни и зацрвенети 

од заедничкиот бакнеж што како магнет го влечат пак назад 

со нивната волшебна моќ. За да го прекине тоа 

маѓепсништво, Никола ја поткрева главата и ја навалува 

малку надесно, го оттргнува погледот од нејзините усни,  се 

насмевнува нежно и вели шеговито додека со прстот нежно 

ја гали по десниот образ: 
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 – Ете, не требало викање, кога молкум многу 

подобро се разбираме ние двајца – широко се насмевнува и 

мангупски ѝ намигнува. 

Ова за Јана беше како некој да ѝ тури канта со 

снеговица на главата, се освестува од неговата  чудна моќ 

над неа, ја преплавува црвенило и крвта и нурнува во 

образите, ја обзема срам од самата себеси од нејзиното 

непристојно однесување, никогаш порано немала вакво 

искуство, но знае многу добро, од мали нозе ѝ е трубено од 

мајка, баба, тетки дека воспитана девојка од добро семејство 

нема да дозволи да се најде во ваква ситуација и дека 

прегратката и бакнежот со момчето се резервирани само за 

брачната постела.  За да ги покрие срамот и презирот спрема 

себеси, лутината ја насочува кон младичот, та нели тој тука 

дошол илегално во нивната штала, таа не го бараше, „со 

борина да го бараат, ѓавол еден“. Што да прави, да вика и 

нејзините да ја најдат вака, кој ќе ги слуша после да ѝ тријат 

сол на главата, па може и збор да пукне, па да ја мажат за 

некој дркул подгрбавен само резил да не пукне во селото за 

семејството.  

Стравот не беше измислен, Јана имаше слушано за 

вакви случаи низ разговорот на жените од селото. Сега 

сосема исплашена од ова сценарио, таа прета 

неконтролирано, и ја отвора устата да моли да ја пушти 

младичот. Но, тој погрешно го толкува нејзиното 

однесување, мислејќи дека зинува да вреска и ја покрива 

устата со рака и ја гледа право во очи со неговите прекрасни 

очи зелени како емералд, како ливадите во пролет 

темнозелени и сочни од пролетните врнежи. Се смее и  вели: 

 – Сепак повеќе ми се допаѓа мојата уста на твојата 

отколку ракава. Слушај, не кревај врева, ќе си одиме, ајде 

сожали се на нас сиротите, мајките нè чекаат, се изгубивме 

сношти, па тука преспавме, нема да викаш, да ја тргнам 

раката? 
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Јана само збеснато го гледа, чиниш ќе го прострела 

со очи. 

 – Кимни со главата ако се сложуваш да не викаш, ако 

не, ќе те врзам и ќе те земам со мене, ќе те носам дома, 

невевче да ми бидеш, е колку ќе се израдува мајка – ѝ 

намигнува луцкасто.  

Јана е  бистра  девојка и сфаќа дека и младичот не 

сака таа да крене врева, па да го начекаат тука, па прета, 

мрда се обидува да се измолкне, луто ја крева десната нога, 

па силно стапнува на неговата. 

 – Ауууууууу – извикува Никола, па двете нозе ѝ ги 

заробува помеѓу неговите, па со рацете ја крева нагоре како 

мало дете, и ја врти наоколу, пред да ја спушти долу и 

повторно ѝ ја затвора устата со раката. 

 – Леле, колку убаво невевче си најдов во штала меѓу 

кравите – се смее придушено додека таа прета полна со бес.  

Знае дека младичот се шегува, но се лути оти шегата 

е на нејзина сметка.  Јана е сè уште преплавена од убавите 

необјасниви, таинствени чувства во неговата прегратка. Во 

неа како да се одвиваше битка помеѓу домашното 

воспитание и моќниот повик на природата. Се најде на 

крстопат во животот. Досега секогаш во секој момент 

знаела да одбере што е добро, а што не, а оваа сегашна 

ситуација премногу ја зашеметува и збунува и ја изразуваше 

збунетоста со бес. Толку збеснува на шегите на Никола, што 

и очите ѝ се наполнуваат со солзи. Никола забележа и 

мислејќи се плаши ја тешеше: 

 – Добро, добро, не плачи, ќе те пуштам, ама вети 

нема викање. 

Јана ги стегна забите, но остро кимна со главата во 

знак на согласност, Никола одма ја трга раката само неколку 

милиметри колку да тестира. Гледа нема викање, па сосема 

ја спушта раката, ја фаќа за двете раце, ја навалува главата 

и ја гледа мангупски, самоуверен во својот момчешки шарм. 
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Јана се насмевнува лукаво, и  пробува да ги извлече рацете 

од неговите. Никола ги крева нејзините нагоре, ги  бакнува 

кавалерски двете пред да ги ослободи. Јана ја поткрева 

десната рака, но Никола ѝ ја насетува намерата и повторно 

ја фаќа за раката.  

 – Цк, цк, цк, пак? – мавта со главата во знак на 

негодување. 

Јана  се насмевнува и го гледа во очи кокетно и прв 

пат забележува колку е згоден овој мангуп. 

„Не за чудо ме маѓепса и за момент ме претвори во друга 

личност за мене досега непозната.“ 

Смеејќи се и гледајќи го во очи, повторно ја крева 

десницата, а тој занесен  плива во  синилото на нејзините 

очи и неговите мисли имаат сличен тек како нејзините. 

„Колку е слатко  малово, ми иде да го изедам, еве ќе најде 

човек злато во лепешки закопано“, си се потсмевнува 

Никола на неговата духовитост.  

Јана ја имаше раката сега кренато до неговата глава 

и полека му ја истрга сламата што му беше закачена на 

косата и му стрчеше над левото око. Никола се топеше од 

милина, прекрасното чувство пак го преплавуваше, вакво 

нешто немаше доживеано во сите негови дваесет години. 

Јана ја дувна сламата и со раката  го погали по левиот образ. 

На Никола како струја да му помина низ телото, „Боже, од 

каде ова чудо, едно згодно, но недораснато  суштество ваква 

моќ да има над мене, ќе мора уште да сум пијан, си ветувам 

друг пат нема да претерувам.“ Зјапа повторно во синилото 

на нејзините очи, обрабени со густи долги трепки, така 

занесен одеднаш се слуша едно силно – Плес. Никола од 

изненадување  ги ококорува очите, и се фаќа автоматски за 

левиот образ. Топлата струја што пред малку му ја грееше 

душата сега изби на образот. Со левата рака си го држи 

образот, а со десната ја грабнува девојката и силно ја 

притиснува на ѕидот. Образот му пулсира од болка, но за 
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чудо се најде себеси восхитен од нејзината итроштина и 

лукавство и очигледна интелигенција. „Со вакво пиле 

животот никогаш  нема да биде здодевен“,   сè уште се држи 

за образот со една рака, а со другата ја држи за половината. 

Јана не може ни да претне така приклештена помеѓу него и 

ѕидот, Никола се издишува, длабоко ја растегнува устата во 

насмевка и вели: 

 – Еј, моме, јас и ти сме навистина погодени еден за 

друг, ми се допаѓаат твоите жестокост и итрост, навистина 

заслужи пофалба, рака ти подавам, ми врати мило за драго, 

а и заслужив богами. 

Јана пак за’ржи со забите само не можејќи ни 

милиметар да се одвои од неговата челична прегратка. 

– Ајде не биде дете палаво, туку како возрасни да се 

смириме и да се запознаеме како луѓе, ги стекна моите 

почит и доверба, а и ми направи незаборавна забава што ќе 

остане во моите сеќавања додека сум жив, за тоа сум ти од 

срце благодарен, иако местово за запознавање не е баш 

најромантично – ја врти главата настрана и погледнува 

наоколу со хумор во очите. 

Го враќа погледот кон девојката пред него и додава: 

 – Ама каква приказна ќе им раскажуваме на нашите 

внучињааа!!!! 

Ја ослободува Јана од прегратката, но сè уште ја 

држи вклештена до ѕидот. Ѝ ја подава десната рака: 

 – Јас  сум Никола, малечка, ќе ме удостоиш ли со 

твоето име, кое мора да биде најубавото име на светот, да 

одговара на твојот лик. 

Јана се потсмевна таинствено, гледајќи го Никола и 

купувајќи време да смисли нешто лукаво да му одговори на 

овој вообразен, арогантен и само бендисан Никола. 

 – Името мое нема потреба да го знаеш, од нашево 

село не си, туѓинец си и крши сега глава од каде што си 

дошол – се обѕрнува околу шталата и продолжува. – А ако 
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станува збор за местово на средбава, па и во кралска палата 

да те сретнев. не ќе сакав уште еднаш ни сенката да ти ја 

видам. 

Никола само што зина да приговори на дрскоста на 

детиштево недоквакано, од кај јаслите се слушна офкање. 

Никола се заврти спрема звукот токму навреме за да го види 

Иван кој се навали преку јаслите и ја испразни утробата што 

му клокотеше цела ноќ, за среќа токму помеѓу двете крави.  

На Никола и Јана погледите им се вкрстуваат  и 

двајцата забораваат на вербалниот двобој што остана засега 

без очигледен победник и прснуваат да се смеат. 

 – Еве ги телињата – ха,ха,ха,ха, прска од смеење 

Никола и покажува на другарите. 

 Ја зема вилата што беше заборавена на подот, па го 

боцка Стефана, кој уште слатко си спиеше, па им свикува: 

 – Ајде, магариња едни, да бегаме, да не ни дојдат 

газдите, па газојте решето да ни ги направат од ќотек.  

Се молкнат Иван и Стефан од јаслите како свински 

црева, полни со слама по косата и облеката, излегуваат 

некако,  ги тријат очите и се тетерават спрема излезот.  Само 

што стасуваат  до вратата  Иван, запира и пропелтечува, 

 – Еј, кој е ова, ах? – И забрзано ги трие очите за 

подобро да погледне. 

 – Младата  газдарица што нема име, ете кој  е – 

одговара Никола.  

 – Туку ајде да бегаме дури можеме, татко ѝ имал 

пушка, ако нè начека, кожата на греди ќе ни ја обеси. 

Иван и Стефан, како недоветни, сè уште не до 

разбудени, не се помрднуваат  од местото, туку зјапаат во 

разбушавената девојка. Кај Никола се јавува некоја 

необјаснива љубомора, па им удира по една клоца во 

задникот и на едниот и на другиот другар, а тие залетуваат 

и за миг се надвор од шталата. Никола го искористува 

моментот додека не гледаат другарите, се наведнува и 
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набрзина залепува еден нежен бакнеж на лицето,  со десната 

рака ѝ ја поткрева брадата нагоре за уште еднаш да се удави 

во синилото на нејзините очи и тивко и шепоти: 

 – Ќе се видиме пак, пепелашке моја, оваа средба е 

наместена од ѕвездите или од свети Димитрија самиот, 

жими тебе, немаш поим колку ми го разубави животот – се 

одвојува неволно од неа и зачекорува спрема излезот. 

 – Аха, кога магарето ќе стане поп – дофрла Јана по 

него. 

Никола  застанува на вратата, се завртува, се смее и 

ѝ мавта нежно со показалецот од десната  рака. Малово мора 

последен збор да има. Јана исто го гледа и ужива во 

глетката. Тој е сега врамен од светлината надворешна и 

јасно може да му ги види цртите на лицето. Како вајан да 

беше, изгледа толку примамливо и згодно, со црна кадрава  

разбушавена коса, со по некоја слама  ваму - таму, една 

локна му виси на челото над  десното око и на Јана од некаде 

ѝ доаѓа потреба со раката да му ја замазни косата наназад. 

Многу висок, повисок од вратата, мораше главата да ја 

наведне до широките рамена за да се провне низ неа. Додека 

Јана замаена гледаше во него, тој исчезна низ вратата 

оставајќи ѝ на Јана некоја чудна празнина во душата, за да 

се ослободи од ова чувство, таа тропна со десната нога на 

подот и се наведна да ја земе вилата за да си продолжи со 

работата. 

 – Мирно биди, мало, не фрлај  задници, туку ајде не 

денгуби оди дома да си го довршиш чеизот, зрела си за 

момче. 

Јана се сепна и се исправи,  забележувајќи го Никола 

како ѕирка од надвор, како блескаат неговите бели рамни 

заби, а на десната страна кога се смее првпат забележува 

дека му се појавува дупче што уште повеќе му дава некој 

шарм и убавина.  
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Јана, занесена од неговата магнетска привлечност, 

која е сосема ново чувство  во неа, се чуди како досега никој 

да нема ништо кажано на оваа тема. Имаат ли име овие 

чувства се прашува. Ќе мора повнимателно да слуша во 

иднина додека жените си шепотат и се кикотат за нешто. Со 

молскавична брзина ја замавнува вилата и ја фрла со сета 

сила спрема очакареното лице на овој зајадлив  Никола, тој 

набрзина се истави, кикотејќи се, додека вилата тресна од 

вратата, кршејќи го левиот крак малку на врвот.  Се слушаа 

забрзани чекори на младинците за миг - два и тивкото 

смеење на Никола и повторно завладеа тишина во шталата. 

Но, првпат на Јана тишината ѝ беше непријатна.  
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Глава 4   

Позив за војска 

 8 ноември 1964, с. Извор, Битола 

 

 – Добро утро, сине мој, кај беше цела ноќ, бре – со 

раширени раце Лена оди да го гушне Никола, го прегрнува 

цврсто и мило и нежно го бакнува на челото, се оттргнува 

да го види поубаво во лицето и продолжува: 

 – Цела ноќ око не склопив, сине, те мислев, кај е, со 

кој, што прави детево, што го нема? 

Никола, стуткан, изгужван, измрцварен од ноќните 

авантури, со душа чека да го фати креветот и да се одмори, 

во главата му се врти, а во стомакот чувствува мачнина, ја 

гушнува мајка си посилно и вели: 

– А, бе, не сум дете, мори мајче, да се секираш за мене. 

Мајка му се одвојува од него и со десниот показалец 

мавта пред него гледајќи го право во очи: 

 – Е, токму затоа, оти не си дете, те мислам – се 

потсмевнува мајката, повторно го гушка и нагло го 

оттурнува од себе, така на шега. 

 – Смрдиш, сине, корнеш – ја навалува главата и 

забележува слама низ косата и на палтото. 

 – А, бре, со говедата да не се прпелаше,  што си ваков 

целиот со слама – посега и му трга една од косата, го врти и 

му го тресе грбот исто така. 

 – Токму така, мајче, незаборавна вечер со говеда 

поминав – се потсмевнува двосмислено Никола. – Море 

сите бевме говеда, како можеше така да се запиеме не ми 

јасно, ама сега плаќам цена. 

 – Ајде не се драпај со мене стар човек, туку ајде дома 

да поткаснеш нешто, па одмори малку, работи нè чекаат. 

 – Леле, мајче, не ми споменувај јадење, се прејадов 

вчера на гости, ми се бурбати дури во мевот, а и празник е 

денес, нема работа. 
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 – Море од друго ти се бурбати, синко, не од јадење, 

туку ајде ваму еден чај или кафе да се напиеш, па оди 

одморај. Но, прво дај тоа палтото, некои вошки да не ми 

донесеш дома, да го истресеме, има топла вода на шпоретот, 

ако сакаш да ти потурам, да се замиеш малку.   

Никола го пие кафето набрзина, ѝ се заблагодарува 

на мајка си и станува со тешка мака, оди во одајата и се 

пласнува со цела сила на железниот кревет. Легнува на грб, 

а рацете ги става под главата, и така зјапа во таванот. 

Надвор беше многу свежо утро, речиси сињак, но сега 

сонцето се мачи да го разбрка сињакот и да ја затопли 

земјата, сончевите зраци удираат во стаклото од прозорецот 

и одајата светнува. Никола одма се чувствува потопло околу 

душата, воздивнува и одеднаш во мислите му се појавува 

девојката од шталата, се насмевнува благо и ги остава 

мислите да се навраќаат и повторно го доживува слаткиот 

момент  со девојката. 

 – Море малоно каков оган има во себе, блазе на тој 

што ќе го распали, има да го топли цел живот – се 

насмевнува Никола, па на оваа мисла друга му се надоврза. 

– Mоре, некој и ќе се изгори на него, ама тој што ќе ја освои, 

леле, цело имање го давам дека животот нема да му биде 

здодевен, туку цел живот авантура, ретко суштество нема 

што, повеќето девојки уста не отвораат од срам ако ги 

погледнеш во око, а ова луто, очи ќе ти ископа, а од друга 

страна крвта му зоврива за миг. 

Ги затвора очите и продолжува да мечтае, меки 

сочни усни, мирис на младост, на утро на свежина, на 

невиност и убавина, таков коктел на возбуда досега не 

осетил,  што години ќе да беше, Боже, младо, многу младо, 

сигурно 15 -16, дете, но за неколку години тамам ќе созрее, 

блазе на тој што ќе ја има. А јас будала ни име не ѝ знам, а 

за лик, се гледаше лично, ама во темнината цртите не ѝ ги 

забележав добро, ако сега ја сретнам на пат, нема да ја 
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препознам сигурно. Мислите се ројат во младичот, но 

заморот го надвисна и без да забележи заспа, но во 

соништата повторно не му даваше мир девојката од 

шталата, така спиеше со насмевка на лицето.  

Додека Никола спиеше и ја тресеше куќата од 

’рчење, неговата мајка Лена ја затресе главата. – Море ова 

децава на денешнинава воопшто не знаат за контрола, 

којзнае колку имаат испиено ноќеска.  Се прекрсти Лена.  

– Боже, само чувај ги и моите и сите други од неволја. 

Така мрморејќи си излезе во дворот да замете малку, 

празник е, ќе врват гости од други села по соседите, па 

домаќинска куќа се познава по дворот. Сè прави таа кутрата 

да му угоди на синот, па се плашеше тој да не слуша 

крцкање на врати, тропање со тенџериња, да го остави 

намира кутриот да се одмори. – Колку можат овие младите 

да пијат, што ќе беше ова, туку да си најде некое невевче да 

си се задоми, ќе му дојде умот. 

Така замислена мајката одеднаш ја штрекнува 

лаежот на кучето Мурџе, кој со лаење се впушта накај 

портата, навестувајќи посетител.  

 – Чекај, Мурго, што си се растрчал и развикал, ќе го 

разбудиш Никола.  

 Кучето, како да разбра дека е укорено, замолкна, но 

остана покрај портата, за некоја секунда еве го поштарот на 

велосипед.  

 – Добар ден, стринке. 

 – Добар ден и тебе, синко, што овде кај нас, кој ни 

пишува нам.  

 – Еве писмо за Никола има,  повели. 

 – Од кого е, бе, синко, знаеш дека сум неписмена, 

проста.  

 – Ќе си види Никола, ние, стринке, не смееме да ги 

отвораме, против регулациите на поштата е. – Поштарот 
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знаеше по пликот, но не сакаше да ја вознемирува 

добродушната женичка. 

 – Добро, добро, сполајти, Мирко, ајде бркај си 

работа. Поштарот заминува, а Мурго испушта уште еден 

лаеж колку да му укаже на поштарот дека оваа куќа има 

куче чувар.  

Лена го става писмото во џебот на престилката и си 

продолжува да си работи низ дворот.  

– Од кого ќе е, Боже, како официјално, државно ми 

личи? Ех, будаличка, многу пак јас се разбирам – си 

продолжи со работата низ дворот, па се врати дома, 

внимателно го провери ручекот. – Ех, за жена завршувале 

ли работите некогаш – воздивна, исправувајќи се и 

протегнувајќи се малку да ја олабави половината, од која од 

многу работа имаше мака. 

 – Никола, Никола, сине, спиеш? – Никола не 

покажува знаци на будност, Лена се разнежува кога го гледа 

како се смешка во сонот, па го остава и понатаму да се 

одмора. 

 Си ја зеде плетката и си седна покрај прозорецот во 

кујната да го доплете шалот за Никола. Зима доаѓа, веќе 

почна да заладува. И видот веќе ѝ откажуваше по малку, и 

се надеваше дека Никола ќе се ожени што побрзо да има 

снаа да ѝ помага низ дома. Одненадеж се слуша врева во 

дворот и машки глас што разговара со кучето.  

 – Еј, Мурго, кај е тој твојот пес, а, го немам видено 

некој ден. 

 Лена ја остава плетката и полека станува од креветот, 

да види кој доаѓа, излегува надвор на тремот и го гледа 

Митре од Спечалевци како го гали Мурго.  

 –Еееј, Митре, ајде повели, синко, влези.  

 – Кај е тој суртукот ваш, тетко –  пружајќи рака да се 

поздрави прашува Митре. 
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 – Спие сине, сега го наѕрев, ајде дојди дома на топло, 

ќе пиеме кафе додека Никола не се разбуди. 

 –Спие? Море какво спиење, сега ќе го разбудам,  

многу го галиш, бе, тетке.  

Лена само се поднасмевна на ова, но не одговори, а 

како да одговори, таа мисла долго ја мачеше.  

–Ајде ако си решил и ако можеш, оди разбуди го, 

доста му е, кај ќе оди пак вечер. 

–ЕЕЕЕЕ, што си се разлежал среде бел ден, бре, што 

е ова, ајде рипај. 

Никола продолжи да си ’рчи и само си се заврти на 

другата страна, Митре се доближи до креветот и му дувна 

во увото. Никола срипа и кога виде кој е до него, само го 

потурна со нога и со зарипнат глас му подвика:  

–Бегај, бе, оттука да не ти рипнам јас тебе – и се 

сврти на другата страна, покривајќи ја волнената черга 

преку глава. 

– Слушај, човек – Митре му ја трга чергата нагло и 

го остава непокриен – имам нешто да ти кажам, станувај.    

– Кажи и оди, остави ме намира. 

– Слушај, ми треба целото твое внимание, ова што ќе 

ти го кажам не е играчка, од ова погрдо нема, бе, брат – дури 

плачливо одговара Митре.  

Ова на Никола му го привлекува вниманието и се 

исправа на креветот, потпирајќи се со двете раце на 

креветот. Во главата му чука како две камбани да му бијат 

внатре. 

 – Леле, брат, ко дивјак си, бе, прав комита – му вели 

Митре кога го забележа така разбушавен и со еднодневна 

црна густа брада, како стрнка по окосена ливада, закрвавени 

очи, стуткана и пребледена  фаца со разбушавена коса полна 

со плевел и слама. 

 – Ајде рипај, не биди таков, морам да ти кажам, како 

гром од ведро небо да ме удри. 
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 Никола седна на креветот, ги затри очите и вели: 

 – Што, бе, што се случи толку трагично, зошто ме 

вознемируваш, главата ќе ми прснe, ко тапан ми е. 

 – А, бе, најлошото брат – му одговара Митре – леле, 

бе, кај најдоа сега, тамам почнав да се гледам со Паца, леле, 

леле, сега ако заминам, некој ќе ми ја ќари. 

 – А, бе, што, ајде кажувај сега што се случи, да не 

станам да те сплескам на земја што ми го скрши сонот. 

 – Добив позив, ете што – увилено вели Митре 

 – Ах – ја поткрева главата Никола држејќи ја со двете 

раце и го гледа другарот како одеднаш да го изгубил умот. 

 – Каков позив, бе? Што зборуваш? 

 – Е, таков, де, каков може да биде? Грд, брат, погрд, 

најгрд позив за војска.  

Никола заборава на главоболката и скокнува од 

креветот, чергата се лизга на подот, тој со еден зафат на 

раката ја зграпчува и ја фрла зад него на креветот. Сега 

Никола беше изненаден до немајкаде 

– Кога, бе, ова, кога стаса? 

– Денес, о, леле, мајко, ми велеше мајка да одам во 

црква, еве ми сега казна, токму на празник пак. 

– Еве ја пресно од рацете на поштарот, се чука со 

тупаница по главата, како не му ја спраштив јас преку 

граница порано, сега е касно, ме имаа на список сигурно и 

ќе ме демнат – ја врти главата Митре барајќи излез од 

несаканата ситуација. Одеднаш како да му текна нешто. 

– Ти, бе, суртук, не доби? Исти години имаме, ако 

добив јас, треба и ти.  

 – Не мора да е така, не, нема ништо, и да даде Господ 

да го укинат отслужувањето на воениот рок додека дојде 

ред за мене – се прекрсти Никола.  

 – А, бре, врсници сме оти тебе не те бараат – 

продолжи Митре со надежта дека не е сам во оваа ситуација.  
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 – Молчи, бе, тука, белки ќе ме заборават за ова. – Му 

се втурна Никола, сега веќе исправен на две нозе што некако 

сè уште го крепат. 

Излегуваат замислени од спалната одаја и влегуваат 

во кујната со наведнати глави. Токму пред да влезат в кујна 

Никола се врти и го прашува Митрета: 

– А кога треба да одиш? 

– Јануари, јануарска сесија среде зима, брат, време 

кога имам за дружење, за слави и за Пацето.  

– Толку брзоооо, а каде те пуштаат?  

– Не знам уште, брат, морам во ЈНА во 

Министерството за одбрана да се пријавам, таму ќе ме 

известеле. Се надевам во Македонија ќе си останам, никаде 

не сакам да талкам по туѓи земји. – Никола кимнува со 

главата и ја отвора вратата од кујната. Ја затекнуваат Лена 

околу шпоретот на дрва од „Горење“, словенечка марка, и 

Митре одма да се пофали извикува:  

– Тетко, добив позив за војска, ајде дај нешто да се 

напиеме.  

– Арно, синко, и тоа треба да се помине на ред, арно 

е сега мирно, ќе те научат на ред, дете ќе појдеш, маж ќе се 

вратиш. 

– Туку чекај малку – Лена се замислува малку и 

чепка со рака во престилката.  

– Ау, сине , заборавив јас кутрата, поштарот и за тебе 

донесе писмо – го вади од џебот и му го подава. 

Никола се запрепастува, го зема молкум, го отвора и 

што ќе види, одма на прв поглед сфати дека е идентично 

писмо како на Митрета. Сите чекаат нестрпливо Никола да 

изусти нешто, тој така потиштен чита на глас за мајка му да 

разбере. 

 5 Ноември 1964 Другарот Никола Колески од с. 

Извор се повикува на отслужување на воениот рок во 

Југословенската народна армија (ЈНА), во јануарска сесија. 
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 Во рок од 48 часа лицето да се пријави во 

Министерството за одбрана на Социјалистичка Република 

Македонија (СРМ) во Офицерскиот дом во општина 

Прилеп каде што ќе добие понатамошни информации и 

упатства. 

Од Генералштабот на Македонската народна 

армија (како дел на ЈНА) Прилеп.  

 – Аууу ровја да ме отепа, што ме снајде, Зошто сега? 

– Со тупаница мава во ѕидот Никола, па одма да ја става 

раката во уста да ја смири болката. 

 – Сине, што правиш – го гали по широките плешки 

мајката – па знаеш дека еднаш и ова мора да се помине. 

 – ЕЕЕЕеее, што ќе биде убаво заедно да нè пуштат 

некаде, војска или не, за мерак ќе си поминеме – си 

мечтаеше Митре. 

 – Море, којзнае кој џенем ќе нè пуштат нас 

Македончињата. Ах, стопанката нивна, нема бегање.  

 – Ама, деца, смирете се ајде, седнете на по едно кафе, 

мажи сте или што сте, што сте се расцивкале така, што 

побрзо појдете толку побрзо, ќе се вратите, па кога ќе си 

дојдете, ќе си најдете невести да си се удомите.   

 – Еееее додека ние се вратиме, стринке, убавите ќе 

ги снема, ќе ги изедат свињите – се смее Митре. 

 – Ќе има и за вас, тамам помладите ќе стасаат.  

На Никола тогаш ненадејно повторно му се врти во 

мислите таинствената девојка од претходниот ден. „Може 

мајка да е во право, додека се вратам, она пиле ќе порасне 

тамам. Но, со кого ќе разменувам љубовни писма од војска 

да ми врви времето побрзо.“ Никола се потсмевнува на оваа 

мисла затоа што знае дека има многу девојки од Извор и од 

селата околни  што го сакаат, но за жал тој сите ги сакаше, 

но во ни една не беше заљубен и не мислеше дека ќе има 

срце на некоја да ѝ дава лажна надеж.  
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 – Е, другар, ајде тоа е сега, нема бегање, туку ајде да 

си проживееме убаво уште некој месец, тамам барем 

празниците дома ќе си ги поминеме. А треба и да се 

организираме за испраќање – на Митре му летаа мислите, 

сега многу повесел дека има друшка во неговата неволја.  

 – Сакаш ли заедно да организираме испраќање? Со 

музика, со песна, со плачка повеќе, кој сака да оди, ама кога 

мора, нема бегање. 

Огледалцето  

 – Мамооо, мамооо, кај си? – Рада со трчање се 

втурнува дома, целата возбудена влегува во кујната и 

запира кај вратата, и тогаш ги гледа Никола и Митре 

седнати и молчат на масата со филџаните кафе пред нив.   

 – Оооооо, добар ви ден, момци, а зошто сте вие 

двајцата така намуртени на овој прекрасен божји ден? 

 – Еееееј, Бела Радо, здраво и да ти кажам право во 

моментов посакувам мајка да ме родеше женско – изустува 

Митре и испушта една воздишка. Така од мала ја вика Рада, 

а таа веќе навикната одамна престана да негодува. 

 – Ех, ех, голема работа, ко женско си секако – се 

потсмевнува Никола.  

 – Од каде такви мисли ти идат понекогаш не можам 

да се начудам – вели и го плеска одназад по главата.  

Рада во меѓу време оди до Никола и му го опколува 

вратот во тесна прегратка  од назад 

 – Леле, леле мраз ти се рацете, кај си скитала така 

рано - рано – се побунува Никола.  

 - Рано - рано, а, бре, пладне е веќе, што ти е тебе. 

Никола многу си ја сака сестричката Рада, многу 

галена и палава е, ама сите ги развеселува со самата нејзина 

појава, секогаш е ведра, расположена и насмеана. На речиси 

петнаесет години веќе се истегна висока и танка како 

топола, со долга густа црна коса секогаш во две плетенки за 

кои Никола често ја тргаше шеговито за да порасне. Никој 
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од другарите на Никола не можеше да ја надзборува или 

надитри. Како она девојче од шталата, повторно му се 

појави Јана во мислите.  

 – Што му е на овој, бе? Дајте му ракија да се 

развесели малку – го задеваше Рада Митрета.  

 – Е, за тоа арно рече – се ококори Митре – од тебе 

гледаме ќе биде домаќинка еден ден, на Никола не му текна 

да ме понуди. 

 – Од денес се откажувам од алкохолот, жими тебе – 

му вели Никола. 

На самата помисла на алкохол желудникот му се 

превртува наопаку и чини секој момент лавата од внатре 

што вриеше можеше да избувне. 

 – Мало, ај жити мене оди едно бокалче расолница за 

мене, бате, ќе ти умрам еве овде под маса.  

Рада се приближува, го гушка сестрински, му ја 

разбушавува уште повеќе косата, па без збор оди кон 

наткасните во кујната, зема еден бокал и брзо исчезнува. 

Дури да трепнат другите, еве се враќа Рада, го остава 

бокалот на масата пред Никола и тогаш ѝ паѓа окото на 

службеното писмо оставено на маса. Го џапнува 

молскавично и набрзина го разгледува. 

 – Ахааа што била работата – промрмори, па се 

доближи пак до братот и  го гушна за да му даде утеха, но и 

за себе бараше утеха затоа што знаеше дека ќе ѝ недостасува 

братот што премногу го сакаше.  

 – Значи така, бате, војска ќе ни бегаш, а може и 

поарно да знаеш, барем за мене – му се насмевнува лукаво 

– затоа што спас немам од ова чупиштава селски, ме отруја, 

верувај ми, сите по мене трчаа и само за тебе прашуваа. – 

Му намигнува шеговито и со десната рака му подава некој 

правоаголен метален објект и му шепоти на уво: 

 – Еве повели поздрав од една од твоите мануки. 
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Никола го зема објектот и го крева погледот нагоре 

штрекнувајќи се од болката во главата, насмевката што 

беше наменета за сестричката личеше повеќе на гримаса.  

 – А, бре, што ти е, бате, тебе, ваков досега те немам 

видено, богами личиш како од пештера да си излезен – го 

мршти носот и мириса гласно – не само што личиш туку и 

на дивјак мирисаш.  

 Никола, кој секогаш служеше за пример за чистота и 

уредност, се навреди малку од зборовите на Рада, па и токму 

пред Митрета искажани, но знаеше дека кај Рада нема 

суптилност, она што сакаше ќе го речеше, па им се допаѓало 

тоа на другите или не воопшто не ја засегаше.  

Никола го зеде предметот и ја крена раката над 

масата да види подобро што е. Забележува дека е огледалце 

мало џебно, со слика на позадината на двајца млади 

заљубени кои стојат под едно расцветено дрво. Го врти 

неколку пати во раката, па го крева спрема лицето и се 

огледува. Кога го забележа својот лик, потскокна од столот 

и за малку ќе го испуштеше од раце огледалцето.  

 – Оооо, Боже мили, навистина како страшило сум 

бил, бре, луѓе. 

 – Сега ти дури забележа –  му одврати Митре, кој ја 

следеше сцената со огледалцето, и покрај доброто 

другарство со Никола, сепак во него се јави мала завист. 

 – Не знам во што гледаат девојките, што виделе на 

тебе, а нема на нас другите кутри момци, сите по тебе што 

се затрчале –  приговара Митре. – А од која чупа е испратен 

подарокот? – Љубопитно се распрашува Митре. 

Лена се вртка низ кујната, си работи околу шпоретот, 

но под мустаќ задоволно се смешка. Мило ѝ е што многу 

девојки го сакаат синот, а и многумина од селото ѝ 

наговараат секојдневно броејќи ги сите доблести на нивните 

ќерки или внуки. Мило ѝ беше штом барем засега се 

одвратени од мислите за војска.  „Од Бога е дар тоа дете“, 
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си мислеше Лена, го доби тогаш кога речиси имаше 

изгубено  надеж за своја челад. –„А колку се сакаат и 

почитуваат моите две гулапчиња.“–  

Лена се топеше од милина колку нејзините деца се 

почитуваа, си помагаа и нивната куќа беше секогаш полна 

со радост и смеа. Знаеја и да се караат онака страсно како и 

што се сакаа, но никогаш не беа злобни еден спрема друг. 

Рада ближеше 15 години, но сè уште беше дете и така се 

однесуваше, ѝ ги креваше нервите на мајка си до немајкаде, 

но Лена сфати дека таа го имитира во сè брат ѝ што ѝ беше 

идол. „Ќе смекне додека е Никола во војска“, си помисли 

мајката. Често ѝ велеше: – Радо ќерко мори, пола жена си 

сега, како ќе те мажиме, треба домашните работи да ги 

научиш веќе еднаш. – На тоа Рада со смеење ѝ одговараше: 

 – Море, какво мажење, не сакам да се мажам, мажена 

жена е слуга цел живот. – Лена само ја затресуваше главата 

и си продолжуваше со работа. Никола е виновен може за 

ова, ја поттикнува на самостојност, но за жените е тешко на 

овој век да се снајдат без друшка.  

Никола од сите агли си го разгледа лицето и 

прозбори: 

 – Мајче, стави малку вода да се стопли, да се суредам 

малку, гледаш невести ќе почнат на врати да ни чукаат уште 

малку.  

 – Таа веќе е превриена, синко, ја ставив уште кога се 

пови в кревет.  

 – Како знаеш што ми треба во секое време?  

 – Мајчинската љубов ми кажува, сине – широко му 

се насмевнува Лена.  

Никола го разгледа од сите страни малото огледало, 

па ги отвори малите метални ногалки и го намести на масата 

пред него.  

 – Мало, доста ме држиш во неизвесност, ајде кажувај 

од кого е ова убаво дарче, а богами таа што го пуштила 
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точно знаела што ми треба, сега ова постојано со мене ќе го 

носам блиску до срцето, и веќе сум половина заљубен во 

која и да е – му намига на Митре, па го врти погледот кон 

Рада.  

 – Ајде, де, погоди, сакаш многу лесно да поминеш. 

Никола ѝ дава знак да не се сили пред мајката, но 

кога таа слушала, па и сега си тера по нејзино, „е со деца 

маштеница не се срка си“, помисли Никола. Рада се тупна 

на дрвениот стол до него, го гушна и му се насмеа ѓаволесто. 

Почна со мимики да му дава знаци, а тој изустува тивко име, 

но таа ја врти главата, така си ја продолжуваат немата игра 

некое време. Митре е воодушевен од нивната моќ на 

комуникација без зборови, знаеше луѓе што на цел глас да 

викаат, пак не можеа да се разберат. Тој упорно зјапаше во 

нив обидувајќи се да разбере нешто од немиот разговор, но 

не му успеа.  

 – Е, ајде, вие двајца, доста ме игнорирате, гостин сум 

тука, каков е овој домаќинлак. 

 – Ти гостин? – му се свртува Рада. – Повеќе си овде 

отколку дома, па така ти си домашен. – Митре беше единец 

и затоа многу ги сакаше Никола и Рада, како негови брат и 

сестра да беа.  

 – Ти реков не можеш да погодиш, не можеш, не 

можеш – си потпевнуваше Рада.    

 – Ајде, мало, аман кажи до кога ќе ме држиш во 

неизвесност? – свика Никола  

 – Не кажувам, не кажувам, не кажувам – продолжи 

да си пее Рада. 

Никола  ја зграпчи за плетенките густи и му вели на 

Митре:  

 – Во втората фиока зад тебе во креденецот има 

ножици, подај ми ги, да ѝ ги сечам плетенките, па да личи 

на момче, сите да ѝ се смеат. – Никола со една рака ја држи 

за плетенките, а со другата ја скокотка. 
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Рада прета, вреска и се кикоти. – Хи,хи,хи, ха,ха,ха, 

ќе кажааааам, пушти ме, хи,хи,хи, ха,ха,ха, пушти ме, 

хи,хи,хи, мамооо, речи муу хи,хи,хи, хаха. – Лена само ја 

поткрева главата, се смее и си продолжува да си плете.  

– Доброооо, ајде се предавам. Од Ана е  

– Од Ана? Која Ана? – Изустува Митре изненаден. 

– Таа, де, една е Ана од Домазетовци, чорбаџиката, 

принцезата, што од високо гледа на сите.  

– Аууу, мајката, какво изненадување! Ама како стана 

работата, нели не сакаше опул да ти фрли – Митре гледа 

збунето во Никола. Никола ги крена рамената, но не 

можеше да ја прикрие слатката победничка насмевка. Се 

смееше како да си нашол пари. Сите другари, па и 

домашните знаеја дека тој со месеци се обидуваше да ја 

придобие Ана, но таа не покажуваше никаков интерес, што 

уште повеќе му стануваше предизвик да ја освои. Ана беше 

убавица на целиот регион и ретко кој имаше храброст да ѝ 

пристапи, на Никола храброст не му недостасуваше и беше 

упорен во намерата да го стопи мразот околу нејзиното 

срце.  

 Рада многу се шегуваше на таа тема.  Секој пат кога 

ќе го видеше на сред село да измислува начин да ѝ се 

доближи,  дома му велеше:  

 – Неуспешен ловот денес, а? Остај ја, бе, неа, бате, 

бирај која сакаш од сите други, сите чупи се заљубени во 

тебе, не знам што гледаат во тебе – го зафркаваше.  

 – Мало, да не е ова некое твое масло, да знаеш, има 

кожата да ти ја одерам ако е една од твоите несолени шеги.  

 – Какво масло, бе, со љубов не се шегува, но 

очигледно ме бива за сводникување, ќе треба нови чизми да 

ми купиш. 

 – Е за тоа навистина те бива, Бела Радо,  чевли не ти 

бегаат кога ќе се женам за Паца. Ти да имаш на мукает на 

неа да не ми ја укради некој додека сум војска. 
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 – Е, тогаш два пара чевли ќе ми купиш – се 

насмевнува Рада.  

 – Ако треба, и три – ѝ ја подава раката за машки да 

се ракуваат и да го склучат договорот.  

 – Треба да одам јас, за скоро со родителите ќе одиме 

кај кумовите на слава денес. – Се свртува кон Никола и му 

вели: 

 – Ајде со мене, брачко, ако немаш други планови за 

денес.  

Никола го зема огледалото, се погледнува и му вели:  

 – Ваков? А, бре, за никаде сум, откако ќе си заминеш, 

само се мијам и пак легнувам, доста возбуди имав во 

последниве 24 часа, да му дадам шанса на мозокот да си ги 

среди мислите.  

 – Бате, стави го огледалцето под перница за да ја 

сонуваш Ана. Ха,ха,ха, – се кикоти Рада.  

 – Слушај, мало, мене не ме чуди ако ова е некоја 

твоја ѓаволштина, не знам што имаш преземено на своја 

рака и да ти кажам право не ни сакам да знам, главно се 

одмрзнала конечно ледената принцеза. Кога ќе дојде. време  

за тебе за момче, а, бре. најубавото ќе ти го најдеме. 

 – Еееехееее, ти за тебе си најде, па сега мене ќе ми 

бараш? – Му намигнува Рада на Митре и тие прснуваат да 

се смеат. 

Се придружува и Никола на смеењето, е што ти е 

младост, за миг се развеселија и куќата на Колевци ечеше 

од смеа и радост. Во таква атмосфера ги начека Пандо 

домаќинот, кој штотуку се врати откај другарот Душан. 

Душановци го чекаа Митровден, а оваа година имаа и 

невеста во куќата, па го викнаа Пандо на помош за готвење, 

за печење прасиња за да се покажат пред сватовите. 

Душановци му пратија цела торба зајре за дома, од меса 

печени, од јаболка, костени, локуми и што не уште друго. 

Пандо ја извади капата и ја закачи на клинецот зад вратата, 
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а торбата ја остави на креденецот. Мирис на печено свинско 

се рашири низ малата одаја. Пандо му подаде рака на 

Митре,  ја бакна Рада на челото и го потапка неколку пати 

сина си по плеќите.  

 – Жено, еве во торбата Душаница ти испраќа здраво 

- живо, извади малку за децава да замезат, јас сум веќе 

најаден, не ме пуштија да си дојдам додека не каснам малку.  

Уште пред да седне Пандо го забележа писмото 

немарно оставено на масата. Го зема, го погледнува 

набрзина и гледа во Никола.  

– А дојде позивот, а? – Никола само кимна со 

главата. 

– Дојде и за мене, стрико Пандо, еве ја – го вади 

стутканото писмо од џебот на палтото. 

– Ајде, момци, со лесно да си поминете, не е толку 

страшно, деца ќе појдете, мажишта ќе се вратите.  

Митре станува пополека неволно, ова му е второ 

семејство и секогаш се чувствува добредојдено тука, па 

макар и десет пати на ден да дојде.  

 – Ве оставам со здравје сега, одам на слава, Никола, 

ако се премислиш, знаеш каде да ме најдеш.  

 – Не денес, брат, ајде убав помин. 

Сите го третираат Митре како нивни член, па никој 

не станува да го испрати, знаат дека до вечер сигурно пак ќе 

се појави да раскаже што видел и чул од пијаните разговори 

на гостите кај неговите кумови.  

На Никола навистина му требаше добар одмор, мир 

и тишина за сите превирања во телото и во мислите да му се 

средат. Прво и основно за него беше телесната нега, па 

потоа со чисто тело, со малку храна во желудникот од 

сторената зелка пржена со јајца и домашни колбаси што 

мајка му ги имаше спремено за појадок, Никола се врати во 

одајата носејќи со себе барде со вода и повторно си се сви 

во колипката. Мисли како пчели му се роеја низ главата, но 
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пробуваше да ги оттурне во моментов, да одмори, па кога ќе 

биде посилен, да му се посвети на средување на мислите и 

носење трезвени одлуки. Љубопитството го скокоткаше и 

сакаше насамо подетално да ја испита Рада за случката со 

Ана и огледалото. Така размислувајќи Никола неосетно 

потона во сон.  

По неколку часа длабок сон, Никола се разбуди 

освежен. Ја најде Рада седната во кујната до прозорецот 

каде што чита книга.  

 – Друга почна, а? – Никола ја фати книгата да го види 

насловот. – „Крпен живот“, Стале Попов, а многу е добра, 

ја имам прочитано – ја погали по главата и си седна на 

масата.  

 – Ќе ми кажеш ли како настана оваа работа со Ана? 

И што марифет имаш направено, сигурно не сакаш брат ти 

да испадне смешен и сите мајтап да се бијат со него. 

 – Брат – го гледа право во очи Рада – нема никаков 

марифет, бев кај другарка ми еве за книгава да ја земам – ја 

поткрева книгата како доказ – знаеш кај Флора, одма до  

вообразените Домазетовци што седи. Тамам си тргнав за 

дома, ме свика па постојавме малку на портата со чамче 

муабет, па тамам за да си заминам, од пазувите го извади 

огледалцето и ми го тутна во раката, небаре се 

поздравуваме, прво си помислив за мене ми дава нешто, 

додека не изусти така засрамено и малку зацрвенета во 

лицето. „Те молам дај му го ова на брат ти, тој ќе знае што 

значи.“  И како молња се сврти и исчезна низ портата.  Јас 

се вденав во трчање за што побрзо да ти го донесам за да те 

израдувам.  

Никола слушаше како маѓепсан и не можеше да 

верува. 

 – Не мислиш дека сака да си игра мајтап со мене?  

 – Од каде, бре, брат да ги знам сите ѓаволштини на 

вас возрасните? Но, ми личеше како засрамена, ако имаше 
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намера да те надитри, ќе имаше си мислам поинаков, лукав 

израз. 

 – Слушај, ќе поспиеме на ова некој ден, а ти кога се 

војваш лево - десно  низ село да ги начулиш тоа увцињата 

четворно и сè да ми пренесуваш. Мило ми е многу да знаеш, 

но малку ми е чудна работава. 

 – Што ти е чудно, бре, брат, па ти ништо не знаеш за 

женските. Многу едноставно е, сите лудуваа по тебе, ти по 

Ана, таа лукава не покажува интерес за тебе да ти стане 

таинствена. Гледа во последно време се оладуваш кон неа, 

ти се смачува ловот, па пред да изгубиш комплетно интерес 

фокусот го враќа повторно на себе со потегот на 

огледалцето. Мислам дека е брилијантен потег од нејзина 

страна.   

Рада цени интелект, самостојност и храброст кај 

другите, така што со оваа постапка Ана се крена неколку 

скалила повисоко во мислењето на Рада. Ѝ се допадна дека 

девојката презема иницијатива да го освои момчето што ѝ 

се допаѓа, тогаш кога таа сака и кога нејзе ѝ одговара.  

 – Слушај ваму! – како стара мудра жена го 

подучуваше Рада брата си. – Не си ја клати многу главата за 

причините, туку повојвај се со неа додека не тргнеш во 

војска, самиот ќе видиш дали е прилика за тебе или не, па 

ќе имаш со кој да си гугукаш преку писма додека си далеку 

од дома, па кога ќе се вратиш, ако е речено, ќе те жениме за 

Ана, бе, брат. Опааа - ихаа  – стана Рада на ова, па се разврти 

околу масата. 

 – Е, колку си итро, сестриче мое, понекогаш ми 

личиш како да си постара од мене со години. 

 – Постара не, ама позрела дефинитивно, брат. – Му 

плази јазик Рада негирајќи ја за момент изјавата за зрелост. 
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Глава 5  

Радосна вест   

1 декември 1964, с. Малиново  

 

– Еј дадо, дадо, дојди да видиш – потскокнува Марија од 

возбуда додека гледа низ малиот прозорец надвор. Јана не 

обрнува внимание, си ја гледа работата и си прoдолжува да 

ја мести масата за појадок. Марија нестрплива и бесшумно 

како крадец се  доближува до Јана и ја потргнува за елекот, 

таа губи рамнотежа и со десната рака се фаќа на ниската 

тркалезна маса, која се превртува настрана, а таа се 

простира на подот со сите четири нагоре. Марија прснува да 

се смее и се фрла над сестра си да ја гушка.   

 – Ах, кога ќе те грабнам, палавка ниедна, наместо да 

ми помогнеш, ти ми одмагаш – ја превртува со еден потег 

под неа и ја скокотка, Марија умира од смеење. Дете на 

десетгодишна возраст, таа е миленик на сите во куќата, со 

сите се гушка, на сите им прави радост, дури и татко ѝ, кој 

е претежно сериозен и строг, често Јана го забележува како 

се смешка таинствено на палавштините на Марија.  

 -  Дадооо достаааа, хи, хи, хи, хи, хи, ха,ха,ха, ха,ха.   

 - А, бе, што правите вие двете на подот, леле, мајко 

мори, наместо да растат, тие се смалуваат – мајка им Пауна 

влегува во одајата со полна тепсија туршија во рацете, 

тропаше со ногата на дрвената врата и викна да отворат, но 

тие двете раскикотени не слушнаа. 

 - Ајде рипајте, да не ја грабнам метлава да ве суредам 

и двете.    

 Јана се созема и се усрамува малку, како најстара, од 

неа се очекува секогаш да биде примерна за помалите 

сестри да се огледаат на неа.   

 - Јас ве оставив да наместите овде, вие сте 

дорастуриле, ајде побрзајте, треба да го зготвиме појадокот, 

па работи нè чекаат, не ќе се излежуваме. – Јана скока на 
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нозе и ѝ подава рака на Марија да стане, таа станува и се 

впива во нејзината прегратка. 

 - Знаеш дека ти си мојата омилена сестричка – се 

поткрева на прсти и влажно и гласно ја бакнува на левиот 

образ. Јана ѝ ја возвраќа прегратката и ја бакнува на челото.  

 - Ајде сега помогни ми да наместиме.   

 - Ама, дадо, те молам прво дојди да видиш, една 

секунда – вели и ја влече за рака кон прозорецот.    

Јана се врти спрема мајка ѝ, која веќе почна да ги 

дроби пиперките во тавата за пржење. 

 - Мамо, ќе помогнам, ама ако не видам, ова малово 

нема да ме остави намира.  

Пауна ѝ дава знак да оди и ги превртува очите само 

за Јана, знае многу добро кога Марија ќе се запне во нешто, 

мора така да биде. Мила и слатка е, ама многу упорна и 

тврдоглава како баба ѝ, се насмевнува Пауна. Нејзината 

мајка беше таква, Бог да си ја прости кутрата, кога ќе 

наумеше нешто, мораше така да биде. 

Марија успева да ја довлечка Јана до прозорецот. 

 - Гледај колку е убаво, дадо, наврнало уште снег 

ноќеска, леле колку го сакам снегот, ќе дојдеш со мене да се 

санкаме.   

 - Секако, но ајде прво да наместиме, па по појадокот 

да почекаме малку да се постопли надвор, сега е многу 

студено. Напладне одиме, договорено.  

 – Ама, дадо, гледај веќе има деца надвор. 

 – Е, па, има, тие сигурно веќе помогнале дома со 

појадокот и сега се слободни да играат.  

Јана ја остава Марија на прозорецот и отиде да ја 

намести масата. 

 – Јанче, оди ти на баба ти помогни ѝ во кујничето со 

питулиците, Марија нека среди тука. – Марија се заврти 

откај прозорецот, ги прекрсти рацете и намуртено гледа во 
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мајка ѝ, која не ѝ обрнуваше внимание, туку си ја вршеше 

работата низ одајата. 

 – Туку, кај е Елена, само јас работам низ куќава – се 

пожали Марија. 

 – Море море, да не се преработиш гледај, на кого си 

толку ти мрзлива? 

 – Не сум мрзлива, не сум мрзлива, не сум мрзлива, 

Елена е помрзлива, само наоѓа секој ден некој изговори. 

„Тука си во право, ќерко“, размислува Пауна, „на 

табиет Елена е изгледа како татко ѝ, само по нејзино и 

никакви вештини за разговор или комуникација. Нека е 

здрава и жива, нека ја служи добра среќа, ќе си најди секое 

тенџерче свое капаче.“ 

 – Знаеме, мила, не си, ајде сега, што побрзо 

појадуваме, повеќе време ќе имаш за надвор.    

Мирисот на пржени пиперки се разлеваше низ 

одајата и лиги ѝ протекуваат на Јана, цревата почнуваат да 

ѝ кркорат, ништо послатко од туршија си вели додека 

чекори кон вратата за да ѝ помогне на баба си Илина. Пред  

Јана да ја отвори вратата, Марија вели:  

 – Може и јас да ѝ помогнам на баба.  

 – Не, сега мене ми требаш – ѝ вели мајка ѝ. – Дојди 

овде мешај во тавата, да не загорат пиперките, оти татко ти 

пуздер ќе нè направи, ќе рече само жени во куќава едни 

пиперки ги изгореле, јас да додадам некое дрво во 

пампурот, студи, леле мајко, нè налегна зимава убаво, 

застуди баеги од Митровден. Ајде треба да се учиш за 

домаќинка да бидеш. Веќе пола жена си.  

Марија се гледа по телото, се фаќа за рацете и нозете:  

 – Ама како може пола?  

 – Е, така, уште колку што имаш години, а богами 

како што си палава, може малку и порано – си промрмори 

мајка ѝ – па уште толку, па ќе бидеш цела жена, затоа учи 

се сега да бидеш домаќинка, инаку како ќе те мажиме .   
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 – Нејќааам да бидам домаќинка и нејќаааам мажење 

– вика на цел глас и се измолкнува од одајата заборавајќи на 

ветувањето да помогне и си излегува надвор нестрплива да 

ги види снегот и белилото, мечтае да се придружи да 

детските палавштини и да му се радува на снегот само како 

што невино дете може, кое не размислува подлабоко, туку 

го гледа светот на едноставен начин низ чистите детски очи 

и уште побистриот детски ум.  

Кујничето беше одма до трпезаријата, мала 

просторија со оџак, ѕидовите црни како ѓавол почадени од 

честото горење на сламата со која се вали огнот, за таа 

намена, кош полн со слама  стои на десната страна превртен 

настрана, за да биде полесно да се вади сламата и да биде на 

дофат на домаќинката, која си придодава кога има потреба. 

Триножната пирустија над огнот исто така почадена, црна 

како катран, над пирустијата земјена голема црепна 

покриена со вршник во која се пече веќе погача и мало 

триножно столче за домаќинката.  Јана уживаше да седи во 

кујничето со баба си Илина, додека таа печеше погачи во 

црепната и правеше питулици на вршникот. Вратата стоеше 

подотворена и мирисот на пресни питулици со лук се 

ширеше низ претсобјето. 

 - Бабичке, ти треба помош?   

 - Еееј, мила, дојди, не ми треба помош, ама друштво 

ми треба, а гледај и учи се, ќе ти се најде.    

 - Сакаш јас да ги правам питулиците?  

 - Дете мое, цел живот ќе правиш, уживај додека си 

при мајка и баба,  веќе знаеш и поубави и од мене ги правиш.  

 - Хе, бабо, никој поубави од тебе не може да ги 

направи.   

 - Ајде, чедо, дојди тогаш потурај ги со лукчето и 

водата, поубави се топли ако се брцнат.  

Јана се намести на сламата, седна на десната страна 

од баба си и ги редеше питулиците во садот. Оганчето 
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весело си потпукнуваше и ја осветлуваше малата одаја, а тие 

двете замолчија за некое време. Многу зборуваа заедно, но 

често знаеја и да уживаат во заедничкиот молк, кога само си 

уживаа во друштво. Јана беше миленик и на баба и на дедо, 

како прво внуче долго очекувано. Вредна, мила, послушна, 

идеално дете. „Само среќа да ми има милата да си најде 

добро момче да ја гледа и заштитува.“ Секогаш баба ѝ за неа 

се молеше да има убав живот пред неа.   

 - Чедо, ајде доправи ги овие, има каша само уште за 

неколку, јас да потстанам, се здрвив малку, стари коски не 

сакаат многу студ и снег, да се раздвижам малку.  

 - Бабо, одма да ми речеше, ајде одма оди, јас сè ќе 

направам. 

 - Убава таа, мила на баба – ја бакна на главата и стана 

цела здрвена, не се жалеше многу, но коските ја виеја од 

студовите, а и ѝ кажуваа дека зимата ќе биде долга и 

студена.   

 - Одам некоја полупка да стоплам да ја ставам на 

левиот колк, ми помага многу, без тоа не можам да се 

движам, а ни ноќе да спијам. 

 - Бабо, надвор никако да не излегуваш на овој студ 

зимава, сè што треба јас таа работа.  

 - Чедо, не е од овој студ добиено, се собирало со 

годините, за мене помина , но ти од сега од младост да се 

пазиш, оти студот в коски влегува од сега ако не се 

облекуваш добро, болката доаѓа на постари години.  

 - Ајде, мила, одам да се раздвижам малку – го зема 

бастунчето баба ѝ и пешачи низ тремот.  

 - Бабо, оди дома кај што е топло. 

 - Добро, добро, чедо.   

Јана знае дека баба ѝ страда од артритисот, но силна 

жена е, а и не сака никому да признае и некој не сака да ја 

види слаба. „Што фајде, не ќе легнам и да лежам, боли 
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секако, вака барем да си го заработам лебот“, често велеше 

баба ѝ.  

Јана ги заврши питулиците, си касна една така топла 

директно од вршникот, и ги однесе останатите дома за 

појадок. Сите веќе беа собрани на ниското масиче, 

поседнати на дрвени клупи и на триножни столчиња.  

 - Добро утро – ги поздрави сите. 

 - Дал ти Бог добро, внуко – одврати дедо Павле. 

 -  Ооо алал да ти е што убави питулиии си направила!    

 - Да, да, дедо, само со туѓо перје да не се фалам, баба 

ги направи. 

 - Како баба кога еве ти доаѓаш со нив? – ѝ намигна 

баба ѝ.   

Имаше традиција во куќата на која баба Илина 

инсистираше пред секое јадење да се прекрстат и да бидат 

благодарни на Бога за храната на масата. Сите се прекрстија 

почитувајќи ја желбата на бабата освен како вообичаено 

Борис и Елена, кои одма посегнаа по питулиците. Пауна 

среде крстење ја плесна Елена по рака, па си продолжи со 

крстењето како ништо да не било, а баба ѝ откако се 

прекрсти три пати ја искара оти често се случуваше ваква 

непослушност од Елена.  

 - Чедо, има ред во куќава, биди стрплива.   

Елена се намурти и ги вкрсти рацете во знак на 

незадоволство. Елена беше тринаесетгодишна и често се 

однесуваше како да е помала и од Марија. Сè по нејзино 

сакаше да биде и знаеше често да прави сцени. Борис не 

многу се интересираше за нивното воспитување, долги 

коси, краток ум, такво му беше мислењето за женските, и 

само ако ја претераа, ќе за’ржеше малку и одма молк се 

правеше. На кого ќе беше ова олку диво често, се 

прашување мајка ѝ, но барем домаќинот да беше тука со 

умот белки ќе ѝ ставеше ред. Како да го караат чупето кога 

таа го гледа татко ѝ што прави и го имитира како папагал. 
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Елена очигледно беше желна за внимание и поттик од татко 

ѝ, „аххх“, си мислеше Пауна, „не мислам ќе го дочекам тој 

ден да го видам тоа.“   

 - Ааа оваа зима нè налегна убаво – си пивна дедото 

од топлата ракија, која снаата Пауна секое утро му ја 

топлеше, се чукна со синот и наздрави. 

 - Ајде со лесно да си ја поминеме, Господ здравје да 

ни дава – и ја крцна наеднаш.  

 - Охххххх, убавина, се лизга како снег пролетен на 

ќерамиди – си макна дедото од пиперките, со јајца со лепче 

потпечено на шпоретот, го голтна, па си посегна по 

питулица, и другите си јадеа полека уживајќи. 

Илина полека си јадеше, уживајќи во друштвото на 

нејзините најмили, ѝ се топеше душата од милина, секоја 

планина својата тежина, си велеше, но вака здрави и живи 

да си ги гледам, да им се радувам, забораваше на болки во 

коските, за момент. Го голтна залакот и прозбори. 

 - Ние арно дома покрај оганчето, студело не студело, 

туку кутрите  деца на Митевци и на Петковци, ги викнале за 

војска сега среде зима.   

 - Немаат гајле, млади се, крвта им врие ќе ги натераат 

на ред, мажи ќе се вратат, не дома свилени да бидат – се 

вмеша Павле. 

Борис ги крена очите од јадењето и го погледна татко 

му.  Павле ја крена чашата и пак наздравија.  

– Ајде со лесно да си поминат децата.  

Павле одма му ја разбра маката на Борис, се 

вознемируваше на какво било споменување војски и војни.    

„Што ѓаволи уште, синко, те гонат, зошто не 

зборнеш, да излезе барем дел од маката“, си помисли Павле 

кутриот. 

Појадокот така заврши, а Марија не го заборави 

ветувањето на Јана, ја побара да одат на лизгање со санките.  
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 - Да средиме еднаш, ајде, набрзина, Маре, гревота се 

мама и баба. 

 - Доброооооооо, дееееее, само работа па работа. 

Младост лудост, полни со енергија , низ кикот и смеа 

до плачка се санкаат неколку часови. Сите млади од маалото 

се собрани на тумбата, кој со санки, кој со вреќи полни со 

слама, зацрвенети образи од студ, прстите болат од студот, 

но полно радост, среќа и убавина. Ги гледа Борис низ 

прозорецот и солзи му течат по образите. – Ова е живот – си 

вели – каде отиде радоста од мојата душа, во неповрат. – 

Уште ги гледаше лицата на другарите што загинаа пред 

негови очи, а тој не можеше ништо да направи за нив. 

Рамото каде што беше ранет го виеше од болка, но беше 

благодарен за таа болка во споредба со таа подлабоката и 

потешката во душата. 

Тамам Јана заврши со санкањето, не оти ѝ се 

прекинуваше забавата, но знаеше дека има работа дома, па 

си тргна за дома да се стопли и да се фати со работа кога 

одозгора прекутрупа преку гумното по снегот се зададе 

Мица, другарката на Јана. Мица живееше неколку куќи над 

нивната и, наместо да оди по патот по кој вртеше многу, таа 

секогаш одеше дијагонално прекутрупа докај Јана. Беше 

постара речиси четири години, но многу се сложуваат со 

Јана, која беше многу зрела за своите години. Иако живееја 

блиску, речиси соседи, се немаа видено од Митровден, кога 

Јана ѝ помагаше за славата, месеа мазници заедно, за кои 

добија многу пофалби од постарите домаќинки.  

 - Ајде вака за свекор и свекрва да месите мазници – 

ги задеваа. Од Грозда, мајка ѝ на Мица, која беше навистина 

една од најдобрите домаќинки во селото, посебно за 

месење, да се добие таква пофалба за мазниците беше 

голема работа. Јана научи да меси од баба ѝ, постојано се 

вртеше околу неа и сè забележуваше. 
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 - Ајде кај беше досега, Мицо, се изнаигравме ние, 

само што тргнав за дома, Марија нема абер да се враќа, 

помала е, има сила. 

Мица поттрчна последните неколку чекори, но 

внимателно да не се лизне на снегот и се втури во прегратка 

на Јана. 

 - Јанче, леле, од кога се немаме видено, а колку имам 

да ти раскажувам... 

 - Оти не дојде порано, мори? 

 - Оф, од работа, душава ми капна, ама кога го видов 

снегот, сè побелено, реков одам јас кај Јана, па Јана мајка да 

се вика, ха,ха,ха. 

 - Арно направи, Мицо, но како е тетка Грозда, мама 

рече да те оставам намира, затоа не дојдов досега, дека мајка 

ти не била добро.   

 - Кутрата има реума и се преработи за Митровден за 

славата, па ја кутна после, сè дома беше на моја рака, татко 

нека е здрав и жив, само кај што има веселба е и после цели 

три дена е мамурен. А има стока за гледање и хранење. 

Мајка постојано те благословува, да ѝ се позлатат рацете на 

Јана за помошта, убава среќа да ја служи во животот.  

Јана уште повеќе се зацрвени од срам. 

 - Ама ништо, мило ми е што бев од помош, но жал 

ми е за тетка Грозда, ќе направам нешто и ќе ѝ донесам, 

сакам да ја видам. 

 - Дојди кога сакаш, сега е подобро, но не ја пуштам 

многу да шета, само низ дома, сега од студот треба да се 

пази, а татко треба милион пати да го молам да исцепи некое 

дрвце, од гајдата ништо друго не го интересира.  

 - Ха,ха,ха, сите, Мицо, ви завидуваат што ви е убаво 

весело дома и од сите барани, па ти се жалиш. 

 - Е, па, така е секогаш, се жалиш на она што ти фали 

наместо да се радуваш со она што го имаш.  

 - Ајде, Мицо, оди дома, ќе изѕемнеме овде. 
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 - Море, какво ѕемнење, колку е убаво и прекрасно 

што се слуша кикотот на дечурлииве. Толку многу го сакам 

снегот, и покрај тоа што ми носи дополнителна работа. Како 

светот да е прекриен со најчистата прекривка, ги крие сите 

недостатоци на земјата и ме прави некако повесела, како и 

во душава да ги прекрива лошите мисли и чувства. Јана се 

доближува и ја потштипнува Мица на образите.  

 - Еј, чупо, ти ли си или те смениле самовилите, толку 

длабоки мисли за некој толку млад, е ова е чудо – ја фаќа 

под рака и ја трга спрема куќата. 

 - Ајде ќе најдеме некое топло тивко катче дома, 

посебно со дечурлииве уште надвор на снегот за да ми 

кажеш што се случува, те немам видено со ваков сјај. 

Мица ја погледнува и таинствено ѝ се насмевнува, 

кај Јана уште повеќе расте љубопитството, знае дека нешто 

се има случено, за овие неколку недели што не се виделе, но 

што никако не можеше да замисли. 

Влегувајќи дома, на прагот кај кујничето ги 

пречекува баба ѝ на Јана, се интересира за здравјето на 

Грозда, а Мица учтиво одговара додека Јана веќе ќе 

експлодира од љубопитството. 

 - Бабичке, ќе изѕемнеме овде, да влеземе дома, после 

муабети.  

 - Еј, мила, се заборавив јас, ама вас млади нели не ви 

студи, како можело така – ѝ намигнува на Јана и си се 

завртува во кујничето да си ја брка работата.  

Влегуваат другарките дома, и за среќа никој нема 

таму, Мица одма оди кај пампурот да си ги згрее рацете, а 

Јана грабнува две триножни столчиња и ги доближува. На 

пампурот одозгора се топли планински чај, чија пријатна 

слатка миризба се шири низ одајата. И оваа навика е од баба 

ѝ, штом ќе залади, топол чај мора да има во секое време. 

Јана со сестрите секоја есен береше чаеви по ридовите 

наоколу, планински, руј, мајчина душица, боливач, кантур 
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итн. Јана ги остава столчињата и оди до полицата, зема две 

чингени чаши за чај и без да ја праша Мица ѝ тура една и ѝ 

ја подава, па истото тоа го прави и за себеси. 

 - Мед или шеќер? 

 - Не сум будала шеќер кога имате домашен 

планински мед, повкусен од вашиот нема. 

 - Се сложувам, но тоа да им го кажеш на пчелите и 

на дивите цвеќиња, ха,ха,ха. 

 - Тебе ти кажувам да им пренесеш. 

 - Арно ме потсети, ќе ѝ речам на баба да ти прати 

една тегла за мајка ти.  

 - Еееееехеее, ако чекав на тебе, тешко мене, веќе сме 

ја преполовиме теглата што ја донесе мајка ти минатата 

недела. 

Јана ја подбуцна Мица со лактото шеговито, малку 

од чајот се истури на земјениот под, стана, го зеде медот од 

полицата и го стави помеѓу нив на подот. Јана многу го 

сакаше медот и барем еднаш на ден си јадеше по една 

лажица. Ѝ подаде лажица на Мица, почека таа да се 

послужи, па и таа си нацрпи лажица и, наместо да ја стави 

во чајот, почна да ја лиже. Мица се насмеа гласно, знаеше 

за овој табиет на Јана, го пиеше чајот не заблажен и по 

секоја голта си лизнуваше од медот. 

 - Мицо, ајде се подрастопивме малку, кажувај што се 

случуваше од Митровден наваму. Како си поминавте на 

славата прво да те прашам. 

 - Многу убаво, што да ти кажам, бевте таму виде, 

масите беа преполни и речиси сè се изеде, од мазниците што 

ги месевме, криво ми е ни едно парче не каснав, а десет 

тепсии направивме.  

 - Аман, бе, јас пробав, навистина беа убави, а и баба 

ми рече навистина мераклиски направени како за гости. 

 - А, бе, како што вели мајка ми за тебе, рацете да ти 

се позлатат, убаво момче да ти даде Господ. 
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Јана ја поткрева чашата со чај и наздравува. 

 - Чул те Господ, ама рано ми е мене, и тебе рацете да 

ти се позлатат и што побрзо момче, лично, но и добро по 

душа, да си имаш убав живот. 

 - Леле, Јано, не можам понекогаш да верувам дека си 

помлада од мене речиси четири години, а мудра си како 

стара жена, чупе, чудо си, но не е чудо што те сакам и те 

ценам. 

 - Вие многу рано заминавте, требаше да седите да 

видите каков џумбуш се направи подоцна. 

 - Јас ќе седев, но старите мора да се слушаат, требало 

да се направи место за други гости, друго, овие помаливе 

требало да си легнат на време. Се случи ли нешто интересно 

откако заминавме? Мислам кај вас е секогаш интересно и 

весело, но знаеш што сакам да кажам, од она што не видов.  

 - Јано, тамам вие заминавте, мислев уште се 

поздравувате во салонот, кога еве ти една група нови гости, 

се млади беќари, кој од кој поличен, да не можеш да им се 

изнагледаш, ми се сврти паметот. Ха,ха,ха, ама и нив 

очигледно им се вртеше од пиење, кај можат тие со стариот 

мој, никого не пушта да си оди ако прво не се попрпела под 

маса од пиење. Ама овие арсланиве, ништо не ги кутинаше, 

зажали татко ми кутриот, пет дена лежеше од мамурлак и 

само повторуваше еј, младост лудост. 

 - Кои беа тие, Мицо, роднини, пријатели? 

 - Другари на братучед ми Стефан од тетка ми од село 

Извор. Го имаш видено кај нас, повеќе пати доаѓаше кога 

беше помал. Одамна не беше дојден, ама ќе ти се бендиса 

многу, толку е гиздав, личен, многу ми е криво што не беше 

таму, па сега да ги озборувавме на долго и на широко.  

 - Е, ајде в година може пак ќе дојдат, има време. 

 - О, се надевам, мислам убаво си поминаа, последни 

заминаа, ама едни горделиви, ми кажуваа мајка и татко, 

никако на спиење не сакаа да останат, а веќе сигурно врвеше 
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полноќ, куќата ни беше преполна со луѓе, како оваа година 

што сме имале гости, никогаш порано. 

 - Е, па, одат сега беќари, има чупа за мажење во 

куќата, ех, Мицо, како така не ти текнува, мори. 

Мица се зацрви во образите, но се гледаше дека ѝ е 

мило од коментарот.  

 - Па, исто татко ти веселија, гајдаџија, имам слушано 

луѓе од далеку сакаат да дојдат барем на една од вашите 

слави. 

 - Туку што рече не останаа на спиење, ами кај 

зафатија на полноќ. 

 - Не знам, јас веќе најдов тоа што остана некоја черга, 

ѝ ги дадов на мајка ми и отидов в комшии кај Мара на 

спиење.  

 - Мајка ми рече братучед ми Стефан им велел да 

останат, но тие не, дома нè чекаат, како мали деца, ха,ха,ха. 

Е, па, кога дознав утрото дека заминале, многу се 

сневеселив.  

 - Мицо, јас бев другиот ден пак кај вас на помош, оти 

тогаш не ми кажа за ова? 

 - О, о работа имаше преку глава, здив не зедов цел 

ден, а камоли време за приказни, туку слушај сега. 

 - Ме сневесели веста дека заминале оти си реков 

сигурно другарите на Стефан немаат никаков интерес за 

мене, ако им била намерата да ме видат што дошле, ако им 

се допаднав требало да се тепаат да останат, а не да бегаат 

среде црни темници. Ти велам кога разбрав другиот ден бев 

скиселена баеги, оти еден од нив многу ме бендиса, двајцата 

беа згодни, мислам и Стефан е згоден, но тој ми е крвна 

рода. Најтивок беше, но со поглед цело време ме следеше, 

ако го погледнев јас, ќе се зацрвенеше до уши, што ми се 

допадна многу. Многу бев бесна дека заминале, а си легнав 

мечтаејќи за него, ѓубриња едни. Ха,ха,ха. 
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 - Ха,ха,ха, ама возбудливо било, Мицо, мори, ама 

зошто за ова досега ми немаш кажано, е сега колку ми е 

криво што не бев таму. 

 - Ама досега немаше што да се кажува. 

 - А сега има? Охо,хо,хо, – ѝ намигнува Јана на Мица. 

 - Ех, што си итра, ништо не ти бега. 

 - Знаев – станува и ја гушка. – Ајде кажувај, леле, ќе 

прснам од љубопитност.  

 - Е, еден од тие беќарите, другарите на братучедот 

Стефан, ајде, Јанче, да те правам една снаа за него, многу е 

личен. 

 - Не менувај тема сега, кажи еден од беќарите... и? 

 - Е еден од нив, кој бил тогаш срамежлив јунак, и ни 

збор не ми зборна, па сега собрал храброст и ми пиша 

писмо. 

 - Што зборуваш, мори, Мицо, леле, романтика – 

плеска со рацете Јана.  

 - Не можам да верувам, и никому немам кажано 

досега, вчера го добив писмото, моите ме погледнаа, ама 

ништо не зборнаа, ќе им кажам подоцна од кого е. 

 - И му требало речиси еден месец да собере храброст 

рече? 

 - Да, ама пак затоа повеќе го ценам, имал време да 

размисли и да одлучи дека сака да биде во контакт со мене. 

 - Убаво, убаво, преубаво, туку кога ќе биде свадбата? 

 - А, бе, чекај од едно писмо до свадба дотера ти. 

 - Е, така мислам оди таа работа. 

 - Е, чекај сега, не се брзај, да докажам. 

Јана го стави прстот на уста во знак дека ќе молчи затоа што 

очигледно имаше уште од приказната за кажување. 

 - Е, пишува дека многу ме бендисал, и дека сака да 

знае дали има шанси со мене. 

 - ИИИИИ што мислиш ти, има, а? 

 Мица ѝ покажува со прст да биде стрплива. 
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 - Се разбира има, многу ми се допадна, ти кажав, 

една кадрава коса, едни рамена широки, а во очите можеш 

да му се огледаш. Но, сега размислувам дали одма да му 

пишам или и јас да почекам некое време? 

 - Почекај , држи го малку во неизвесност. 

 - Да, ама има еден мал проблем. 

 - Ах, што сега?  

 - Му пратиле позив за војска, па сака да знае дали 

сакам да се допишуваме додека е во војска, така преку 

писма да се запознаеме подобро.  

 - И што мислиш ти? 

 - Па сакам, се разбира, но како тоа да го напишам без 

да личи дека сум премногу загреана, и друго ме плаши, 

знаеш речиси година пол на отслужување на воениот рок, 

може да се врати друг човек, изменет, тука ми е дилемата. 

 -Мицо, ако ти се допаѓа детето, не му се мисли 

многу, па и по две години да биде, не си престарена, тамам 

ќе дозрееш. На 21 или 22 година нема да бидеш престарена 

за мажење, ако ништо не бива од оваа работа, а вака замисли 

колку интересно ќе ти биде, ќе си се допишувате, ќе научите 

работи за вас и вашиот карактер, а во меѓувреме уште при 

мама и тате, ќе си собираш руво и ќе си се дружиме и ќе ми 

раскажуваш за писмата. Ех, колку убаво.  

 -Велам јас сто пати дека како тебе мудра личност 

друга немаме во селово, ех, сега ми олесни, кога ќе си 

појдам, ќе го напишам писмото одма, но така лефтерно, 

пријателски. 

 - Одлично, Мицо, многу сум среќна за тебе. 

 - Рано ми честиташ, Јано. 

 - А, бе, уживај во секој убав момент што ти го дава 

животот. Како му е името, Мицо, на овој твој срамежлив 

романтичен јунак? 



~ 93 ~ 
 

 - Се сложувам, така е. Иван му е името – ги стиска 

дланките на градите – и веќе сум до гуша заљубена во него, 

толку ми требаше, едно видување и едно писмо, ха,ха,ах. 

Се гушнаа другарките, цврсто. „Тоа е вистинско 

пријателство кога навистина се радуваш на убавите 

моменти на твојата другарка“, размислуваше Мица. 

 - Мора сега да одам, да ѝ помогнам на мајка ми, не 

сакам пак да падне, кутрата, а и ќе ѝ потшепнам за писмово, 

ќе се радува, само подвелува за мажачка, вака ќе знае дека 

ќе ме има уште две години барем. 

 - Ајде кога си решила, бегај. 

 - Јано, знам дека не прекажуваш, сепак да споменам, 

ова само помеѓу нас, зли јазици има безброј на светот. 

Јана ја става раката на срце. 

 - Ич без грижа, сè останува заклучено внатре во 

мене.  

 Мица се наведнува, уште еднаш ја гушка и како 

стрела заминува, возбудата ја направи да лебди од радост. 

Јана ја испрати до влезната врата, ѝ мавна со рака и свика да 

ја поздрави мајка ѝ, но Мица не се ни обѕрна, 

потскокнуваше по снегот и веќе беше зад шталата. 

 - Ејјјј, што заборавив да споменам, а цело време 

мислев на тоа. 

 Си го стави прстот на устата и така одеше од еден 

крај до друг на собата. 

 - Боже, дали беа тие истите млади луѓе што беа кај 

Мица нагости, не ќе да е, море, многумина прават слава 

Митровден во селово, и ако Мица вели дека се културни , 

воспитани момци, нема да акаат по шталите на полноќи, 

туку ќе си се приберат дома навреме. 

 - Сигурно не беа тие – одлучува – ама што ако пак 

беа тие, не беа баш многу цивилизирани, повеќе на говеда 

ми личеа, магариња едни, посебно тој крупниот. Ама тој да 
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не е оној на Мица. – Рој мисли ѝ се јавуваа, но ќе остане 

загатката нерешена.  

Јана никому не кажа за овој настан, се плашеше да не 

ја чуваат повеќе под надзор домашните, а таа си ја сакаше 

слободата.  

„Ех, колку убаво за Мица, колку е веќе среќна и 

заљубена, ќе ми се случи ли мене тоа нешто“, мечтаеше 

Јана. 

Се слушна врисок во тој момент и тупотење по 

скалите, сестрите двете измрзнати, црвени како ракчиња во 

лицето, се втурнаа во собата и така залетани ќе се втурнеа 

во печката да не беше Јана да им го попречи патот. 

 - Еј, кокошки едни недоквакани, не се трча низ дома, 

малку ви беше надвор. 

Марија исплази јазик и ја гушна Јана. 

 - Доста ви беше. 

 - Не, ама мама дојде нè собра, рече подноктици ќе 

фатиме. 

 - Немојте близу до огнот, подалеку оти ќе ве боли. 

 - Сакате чај со мед? 

 - Дааааа – двете едногласно свикаа. 

 - Блазе си им, детски ум – си рече Јана, како таа да 

беше престарена со своите 16 години. 
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Глава 6  

На бавча  

мај 1965, с. Малиново  

 

 - Јанче мило, ајде тркни до бавчата, ми треба малку 

младо кромитче за манџата, ама набери и перја помлади, ми 

се пријаде летна чорба.  

Јана седеше на скалите пред куќата и плетеше волнен 

елек. Немаше многу мерак по плетењето, но мајка ѝ 

инсистираше дека ќе ѝ требаат за во рувото, а дека може да 

се најдат и за бовчите. На Јана овие разговори никогаш не ѝ 

се допаѓаа, ќе промрмореше малку, но мајка ѝ ќе ѝ речеше: 

 - Ама ајде, не ќе бидеме подолу од сите, не сме за 

толку дојдени, мора да се покажеме пред светот. – Овие 

коментари Јана уште повеќе ги мразеше, „светот, па светот, 

а што за нас“, и така уживаше да работи и да креира, но 

самата помисла за што ги плетеше ја правеше неволна во 

работата, и почесто нервозно воздивнуваше и 

воскликнуваше кога ќе направи грешка. Плетката беше нова 

и сложена и сакаше многу внимание, а на Јана како што 

беше расеана во моментот не ѝ одеше најдобро, ќе сплетеше 

еден дел, па ќе мораше да го пара, еден котелец да згреши, 

ја менуваше целата плетка и понатаму не се сложуваше.  

 - Аман, бре, кој имал олку време да го измисли ова, 

мора некоја градска жена, селските немаат време за овој 

луксуз – гласно си прокоментира Јана.  

Мајка ѝ ја слушна и довикна: 

 - А, бе, каква градска, урнекот е од невестата на 

Митевци, модерна е баеги и има многу убави работи 

донесени во чеизот, мерак да ти е да гледаш, во нивното 

село одамна таква плетка имале. Има една черга со многу 

убав зашарок, на зима ќе ѝ ја барам за примерок. Три ќерки 

ми дал Господ, мора да си спремам руба.  
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 -  Земај, мајче, ама аман не ме мачи мене, ти си ги 

родила, ти спремај си руби. Ако некој ме зема за рубата, 

поарно немажена ќе бидам отколку да робувам. Сакам 

малку и да читам,учам, не само со плеталото на гуша и во 

разбојот седната.  

Мајка ѝ забележа дека Јана е неволна и за да ја 

расположи ѝ даде друга задача. А во себе си велеше, „а, бре, 

каков касмет имаме ова женскиве, но од пишано не се бега, 

мора да се тера животот, но зошто ова чупе некако се инаети 

на судбината, само си го загорчува животот, непотребни  

нервози. Ќе си легне на брашненцето, уште е мала. Но, дај 

Боже“, се прекрсти мајка ѝ, „да си најде некое момче што ќе 

ја поддржува и сака и да ѝ се погоди добра фамилија кај што 

ќе се мажи, поважно е да бидат добри разбрани луѓе отколку 

богати,но лоши по карактер.“  

Јана толку чекаше, уште зборот недоречен, одма 

срипа, ја фрли плетката на триножното столче, едната игла 

се одвои и скокна на камените скали. Кучето се затрча да 

види што е ова чудо, ја мирисна иглата и ја погледна Јана 

така, ти се чини ѝ вели ајде да бегаме од овде, умрев од 

досада. Јана ја зеде иглата со едната рака, го погали Џеки со 

другата и се поткачи назад на скалите да ја закачи иглата во 

плеталото.  

- Добро, мамо, еве одам на бавча.  

 -  Ејјј, не се брзај, почекај малку, еве земи ја 

кошницата, набери и друг зеленчук, и така одиш. Ѝ ја 

подаде кошницата низ вратата, ја измери од глава до 

петици, се насмевна, па ѝ рече: 

 - Убава таа на мајка, ајде стави една насмевка на 

лицето и оди, да не сретнеш некое момче по патот, па да 

рече што е ова намуртено чупе.  

Јана ги преврти очите, ја подаде раката да ја земе 

кошницата, но мајка ѝ не ја пушти одма, тука ја повлече 

спрема себе и ја бакна на лицето, Јана се насмеа, ја гушна 
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мајка си, ја бакна на главата, беше повисока од мајка си 

веќе, се заврти да оди, а мајка ѝ ја потплесна по задникот, 

велејќи: 

 - Ете така, само насмеана те сакам, животот е пред 

тебе, уживај додека си кај мајка, собирај весели моменти, 

дај Боже цел живот да си ми весела, но најубавиот дел од 

животот, мајче, е младешкиот додека друг ти бери гајле.  

 - Мамичке мила, јас сум среќна и весела, немој да 

мислиш не сум благодарна за она што го правиш за мене, не 

знам што ми стана денес така, сонував некои мрачни 

соништа ноќеска, а ништо не паметам, само некое неубаво 

чувство. 

 - Растеш, мила, тоа е, се менуваш и од внатре и од 

надвор, постепено се претвораш од дете во чупа, во жена 

речиси. Ти не се гледаш но јас забележувам, има смена и во 

ликот и во ставата. Слушај ја баба ти и секогаш кога 

излегуваш од дома ставај нешто од опаку, а кога ќе си 

дојдеш, одма измиј се со крстена вода, да се чуваш од 

почудишта.  

 - Тоа со растењето може да ти држи вода, учевме и 

на училиште по биологија нешто за хормоните и како 

делуваат на психата кај жените, ама за почудувањето не 

сакаат да слушнат такви бабини деветини. Паметам во 

четврто одделение Мишко на Степановци рече го боли 

глава, не му е добро и некој го има почудено, учителот му 

рече сега јас ќе те почудам со прачкава, по десет прачки на 

рака му удри, кутриот Мишко. Оттогаш ни во дворот на 

училиштето почудување не се споменува.  

 - Море, што знаат тие даскалите за тие работи, нека 

си се држат само до писмото, верувам дека и тие веруваат, 

и тие имаат баби и дедовци, но со сета сила сакаат даги 

искоренат тие навики, па удри на дечињата, да знаев јас, ќе 

дојдев нему да му удрам некоја прачка. 
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 - Вистина, мамо – се насмеа Јана – не те знам тебе 

како насилна жена. 

 - Вистина, туку како, не сум насилна, ама не трпам 

неправдини. Бабини деветини можеби се, но така нè 

научиле старите, и сега ние ќе ги потценуваме дека не знаат 

ништо и дека се прости. А што знаат децата, така слушнале, 

така и кажале, тој ако бил добар учител, ќе распрашал малку 

повеќе, ќе го разубедел детето со зборови ако знаел како, а 

не прачката одма. И сигурна сум дека многумина сè уште 

веруваат. Заклучок: учителот не постигнал ништо со таа 

казнена мерка, туку потврдил дека има тука нешто од кое и 

тој се плаши. Еее, колку се менува веков, да се чудиш. Туку 

ајде оди, ќе го задоцниме ручекот, си се расприкажавме 

надолго и нашироко. 

 - Ако, мамо, сме начекале малку време насамо, убаво 

е да си помуабетиме, ама ме изненадуваш колку многу си 

мудра, а не те слушам често да кажуваш.  

 - Затоа, ќерко, сум мудра, си знам да си молчам, во 

тешки времиња живеевме, не знаеш до чии уши ќе дојде 

зборот и на кого може да му се наштети од најобичен 

разговор. Имам мислење се разбира за сè, но не го 

споделувам со никого. Ама и судбина наша женска, додека 

си девојка, те повела татко ти, па после мажот, паметна жена 

знае да си ќути, слушај ми го зборот и нема да трпиш маки. 

Јана прсна да се смее. 

 - А,бре, каков е тој живот да ќутиш и да слушаш 

глупости è само, дека биле мажи не значи дека се попаметни 

од жените. 

 Мајка ѝ ја пружи раката, ја погали по главата нежно 

ѝ рече: 

 - Ајде, ете, се порасположи малку, ти го одвлеков 

вниманието. 
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 - Добро, мамичке, одам одма да не ти текне сега да 

речеш, не ти требал кромидот, ама многу ми е убаво вака да 

разговараме, сакам да слушнам твое мислење за сѐ.  

 - Ми треба, ми треба, како не ми треба – ѝ намигна 

мајка ѝ и се заврти кон куќата да си ги брка домашните 

работи, зборувајќи – тука сме, ќе си се муабетиме пак.  

Јана навистина се чувствуваше многу подобро, ја 

навре кошницата на десната рака, и со левата му даде знак 

на Џеки да ја следи, „ајде, Џеки, малку да се прошетаме“, 

кучето одма срипа и со опашката мавташе лево - десно во 

знак на радост. Јана со потскокнување и со потсвирнување 

тргна кон градината. Мајка ѝ ја набљудуваше од 

прозорецот, со насмевка на лицето. 

 - Мила таа, на раскрсница е сега, час дете, час 

возрасна, кога беше, за миг ми порасна, како вчера да ја 

гледам бебенце.  

Бавчата не беше многу далеку, но Јана не се брзаше 

и уживаше во прошетката и во слободата, си играше со 

Џеки, го задеваше по пат, му фрлаше стапче на разни 

страни, а тој ќефови за вниманието, ќе се загнеше и ќе го 

вратеше стапчето за рекордно време, на што Јана слатко се 

смееше.   

 - Сега ќе те видам дали одма ќе се вратиш – му рече 

и го замавна стапчето со сета сила надолу спрема реката.   

Џеки се загна со сета сила и за миг го снема зад 

дрвјата и грмушките, кога него го снема од видик, одеднаш 

се слушна женски писок.  Јана се затрча да види што е, кога 

се спушти малку надолу по патот, ја пречека интересна 

глетка. Една девојка беше седната на патот, со грбот свртена 

спрема Јана, си мрмореше нешто, а околу неа разлетани 

лисја зелје, кромид и лук и што не друго, а кошницата два - 

три метри подалеку од неа превртена. А Џеки стои настрана 

како виновник. Кога ја виде Јана како доаѓа, се мушна во 
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грмушките да го бара стапчето или, пак, некое живинче му 

го одзеде вниманието.  

Јана одма сфати што се случило, ѝ дојде да прсне од 

смеа, но се воздржа и само се накашла за да ја затскрие 

смеата. Се стрча побрзо да помогне.  

 - Еј, не се плаши од кучето, не каса. 

 - Море, не се плашам јас од ништо, туку  се втурна 

до мене како што беше затрчан, очи ќе извадеше и се бапнав 

на патов. Што ќе помисли мајка ми, кај си се прпелала мори 

така, кучке ниедна. Ех, што да правиш, ете се случуваат 

чудни работи. 

Девојката ова го велеше додека полека стануваше и 

ги тресеше алиштата од правот.   

- Мори, Вито, ти ли си, си реков гласот како твојот 

беше. Мори, чупе, толку не го виде кучето кај што трчаше 

надолу? 

 - Е, не го видов, де, бев многу замислена за една 

работа, а само се втурна покрај мене, не ме ни допре, но ме 

изненади и се пласнав како круша презреана на земја.  

 - Не си удрена, се надевам, те боли нешто, дај да 

видам, ајде до кај мене да се одмориш и блага вода да ти 

направам. 

 - А, мори, каква удрена, ништо не ме боли, само 

гордоста ми е повредена, еј, Вита, се треснала четириношки 

сред пат, леле, мори, ако види некој, не ќе можам маж да си 

најдам, а па ти блага вода, дај некоја черга покриј ме, да не 

ми се види суратот. Оф, Боже – се прекрстува со погледот 

кренат кон небесата. – Само моли се никој друг да не ме 

виде, има триста прикаски да се плетат од злите јазици. А 

знам ти не си рекла - кажала и оваа случка ќе остане помеѓу 

нас. Се колнеш? Речи жими мајка.  

На Јана уште повеќе ѝ се смееше, целата ситуација 

со се дрдорењето на Вита беше навистина премногу 
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комично, се понакашла, го голтна смевот и проговори 

конечно пригушено: 

 - Ама ајде жими тебе што има и да се кажува – рече 

Јана додека уште душата ѝ се тресеше од смеата.  

 - Ајде, ако не си удрена, да ти помогнам да го 

собереме зеленчуков – отиде, ја зеде кошницата, ја стави на 

тревата покрај патот и се наведна на спротивната страна од 

Вита да собира од истурените зеленчуци за да си даде време 

да ѝ помине нападот на смеење.  

 - Е, ова нешто досега не ми се случило, за чудо 

нешто, мора да е знак за нешто – пак Вита запре и се исправи 

и го упати погледот пак кон небото. Се прекрсти три пати – 

ајде само на арно да биде.  

Јана зина да ѝ одговори, но во тој момент Џеки 

одлучи да се врати, го пронашол стапчето и стрпливо чека 

покрај Јана со стапчето во устата. Јана виде дека Вита ќе 

сфати зошто Џеки трчал како збрлавен надолу и зина да ѝ 

се извини. 

- Ќе ни простиш и мене и на Џеки, си игравме со 

стапчето.  

Вита го погледна кучето и му рече: 

- Ајде дојди ваму, пезевенк еден, и ти да се извиниш. 

Кучето, како да разбра, отиде блиску до Вита и го 

остави стапчето до неа. Двете девојки прснаа да се смеат. 

 - Леле, колку се паметни кучињава, попаметни од 

многу луѓе што ги знам, види го ти него, како разбира, мора 

да му простам нему, не е твоја грешка, ти не ме виде – го 

зеде стапчето и го замавна кон реката, се слушна плас, и 

двете пак се изнасмеаја свртени спрема реката. 

 - Ајде, Џеки, сега да те видиме да си ги наводниш 

ножињата. 

 Џеки не дочека да го дослуша разговорот, ги 

погледна чудно двете прашувајќи се зошто се кикотат и за 

миг се затрча ни пет ни шест, и се слушна уште еден 
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поголем плас, но рекичката го носеше стапчето надолу по 

текот. Џеки се врати на брегот да го следи потскокнувајќи 

де лево де десно по камчињата. 

Девојките двете едно време стоеја така занесени во 

Џеки и неговата игра. 

 - Ехххх, што им е убаво на кучињата , гледај како си 

ужива. Само на јадење, спиење и играње мисли. Ех! – 

воздивна Вита. 

 - Се сложувам, Вита, ама ете во овој живот луѓе сме 

се родиле, што да правиме, ама ајде и што ни фали. 

 - Што ни фали, туку леле, Јанче, што убаво што се 

видовме, од кога те немав видено. Што има ново накај ваше 

маало? 
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Глава 7  

Веридба по слика  

мај 1965, с. Малиново 

 

Вита живееше на горниот дел на селото, но 

семејството нејзино имаше бавча близу до Јанината, била од 

баба ѝ, која како чупа била од долно маало, ѝ ја дале бавчата 

во чеизот кога се мажела. Не беа блиски другарки, но често 

се гледаа кога одеше на бавча и така се разви едно заемно 

пријателство. Не правеа напор да се видат и да си раскажат 

интимни работи, но кога и да се видеа, имаа многу работи 

да си кажат. Вита беше многу позборлеста, зборовите ѝ 

летаа од уста, Јана во секоја средба се прашуваше како 

успева да зема здив. Вита беше три години постара од Јана, 

но кога ќе ги гледаш и слушаш, изгледаше како да е помала. 

Секогаш весела, расположена, зборлеста до немајкаде, но 

немаше лоша душа, секому ќе помогнеше каде што треба.  

Прва во селото научи да шие на машина и жените од 

цело село, па дури и од околните села, одеа да им сошие на 

која капут, роба, фустан, да пораби шамија, ќептар, и што 

не друго. Работата си ја вршеше навреме и со песна и шала. 

Имаше жени што чекаа на самото место да ја заврши 

работата, оти им беше интересна, сосема се забораваа дека 

дома имаат семејства и обврски што ги чекаа. Колку пати 

некоја свекрва ќе пушти некое дете да си ја бара снаата, па 

мајки налутени за плетенки ги влечеа ќерките од кај Вита, 

за и самите после да постојат некој час да си муабетат. 

Едноставно ги маѓепсуваше со својот шарм и вештина на 

разговор. Вита вака беше и многу информирана и знаеше сè 

што се случува во селото и пошироко. Јана знаеше дека 

Вита има нешто да каже за нивното маало, но не сакаше да 

покаже директно.   

 - Ништо ново, сè по старо во нашево малово, а јас 

плети, вези, чисти, работи, тоа па тоа. Кај вас што има ново?  
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Сега Вита беше во нејзин елемент, целата се возбуди и, ако 

е можно, пред очи се разубави од некаква енергија што ја 

исполни во тој момент. 

 - Немаш ли слушнато? Сигурно имаш, цело село веќе 

знае, ајде не ме лажи – потскокнуваше дури од радост како 

мало дете. 

Вита ги притисна двете раце до градите и ги преврти 

очите, во занес, како да лебди, се заврти во пируета на прсти 

неколку пати, ја грабна Јана, па и неа ја заврти со неа и се 

смееше на глас. Вита како да е на друга планета, нема осет 

дека Јана нема одговорено и како да нема интерес да слушне 

дали Јана знае или не. 

Вита немаше лоша душа, но беше најголема рекла -

кажала во селото, сè што ќе слушне и разбере мораше да 

пренесе, не од злоба, но чисто да се најде во муабет, со 

накалемување работи на приказните да звучат поинтересни, 

но толку убедливо, што и самата веруваше во нив. На Јана 

ѝ беше ова добро познато, затоа не покажа голем интерес за 

новото во нивното маало. Како и другите попаметни во 

селото, мудро ја оставаа да се искаже покажувајќи доволно 

интерес за да не ја навредат, но претпазливо ги 

преиспитуваа информациите во себеси и најголемиот дел ги 

отфрлаа како неосновани. Но, оние по простичките ѝ 

веруваа на секој збор и, желни за каква било информација 

во малото село, во кое ретко кој доаѓаше од страна со 

некакви новости, впиваа сè. Но, додека најдат жртва да 

пренесат, повеќе од половина ги заборавиле нештата, па 

кажуваат онака како знаат и умеат и од приказната, на крај 

не бива ни бивол ни ѓавол, па секако никој не им верува, 

што и да кажат. Но, за жал, има и трета категорија на овие 

селски визитарки, оние лоши злонамерни души, како на 

секира заранети, а, бре, ако ти плукнат во дворот, 

кокошките има да ти ги отрујат. Тие палените желно чекаат 

да потслушнат некој скандал, па да се ситат и да 
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пренесуваат и намерно да додаваат информации или да се 

направат многу знајни или, пак, уште полошо, да извлечат 

некоја своја лична корист за сметка на туѓа неволја, а 

најлошите од нив и намерно да наштетат некому. Така Вита 

беше зборлеста, дрдореше како валајца, но беше само како 

ветар, виулица што набрзина ќе помине без да направи 

некаква штета, ниту, пак, да донесе корист освен да се 

помине времето што не го имаше баш многу на претек.  

 - Кажи, Вито, не знам на што мислиш, ништо немам 

слушнато, ајде не ме држи во неизвесност, се брзам, мајка 

ми чека зарзават од бавчата и мене ќе ме грабне со сукалото 

ако не појдам на време дома.  

 - Иххх, не биди смешна, со сукалото немој те молам, 

со пердув те нема удрено, а зошто да мава, секогаш си 

работиш, паметна си, си слушаш...    

Вита си продолжуваше да си кажува менувајќи ја 

темата за миг, Јана почна место да не ја фаќа, сакаше што 

побрзо да замине. Ретки беа моментите кога се наоѓаше сама 

со себе, секогаш со други луѓе, ѝ требаа моменти да си ги 

среди мислите, да ужива во природата сама, без притисоци. 

Дома секогаш полна куќа луѓе, сами чупиња никаде не ги 

пуштаа освен на вода, до другарка некаде на посета или вака 

до бавчата.  

 - Кажувај, Вито, набрзина, навистина, душо, морам 

да одам. 

 - А, мори, Јано Јанке... 

 - Вита!  

Јана мразеше некој да ја вика Јанке, често ја задеваа 

на училиште кога беше помала со песната „Јано Јанке 

кумановке“, а таа се лутеше и често плачеше.  

 - Добро, де, добро, ми се испушти, па што е тоа толку 

лошо, Јанке, никогаш не можев да разберам до ден - денес. 

 - Чупе, пак ја менуваш темата, еве јас заминувам, 

Џекиии?  
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Му свика на кучето и се заврти да оди спрема 

бавчата. Вита виде дека сериозно ќе ја напушти, ја фати за 

рака, силно ја стегна и воскликна: 

 -  А, мори, а, мори, навистина немаш ништо ти 

слушнато, аааа? Уште повеќе се возбуди Вита, та ваква 

случка досега немало во селото, па којзнае дали пак ќе има. 

– Јано, леле нема да веруваш, ова нешто досега кај нас не 

било, чудо едно, ама и возбудливо, од умот не можев да го 

извадам, арно што те најдов да ти пренесам, ќе пукнам ако 

не го споделам со некого од чупите. Моите дома само за тоа 

зборуваа, едни оправдуваа други не се сложуваа, никој не 

знае што да мисли, зошто мислиш бев расеана и се пласнав, 

само на тоа и јас мислам. 

„Сигурно нема да верувам“, си мисли Јана, „туку ајде 

нека ѝ помине крастата, нека се искаже, нека ѝ олесни на 

душата.“ 

Јана стануваше сè понестрплива, Вита насетува дека 

ќе ѝ избега, та конечно  изговара: 

 - Немаш слушнато за Верка, навистина ли? 

 - Која Верка? 

Само што го рече ова, Јана се сепна, „јас сум крива, 

не треба да ја потпрашувам, не сака Вита поттикнување за 

да кажува.“  

 - А, бе, Верка, братучетка ми од Мисирковци, ја 

знаеш, де, постара е за некоја година од мене, со долги руси 

коси, а, бе, ќе цркнам од завист за косите, по баба ѝ велат, 

одма тука над нас живеат, ама не ми е прва брачеда, туку 

втора, деленици, де, сме, дедо ѝ и дедо браќа. Јас постојано 

одам кај нив, таа поретко, не ја пушташе мајка ѝ, скарани се 

со мајка ми за некои глупости за некој вршник, за сито, 

којзнае зошто... 

 - Е, арно, де, Верка – ја прекина Јана – ја знам, е што 

таа, брада да не пушти, кутрата. 
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 - Еххххх, ехехехехх – се смее Вита и ја подудри 

раката на Јана.  

 - Колку си смешна, брада ѝ никнала, ха,ха,ха, – 

слатко се смееше Вита, дури се превитка до земја од смеење.  

Младост лудост велат, и Јана не издржа, па само што 

ѝ излета сиот хумор што го собираше откако ја виде Вита 

спругната на патчето, се смееја двете и солзи им потекоа по 

образите. 

 - Оф, леле, леле, мори, Вито, да си ми жива и здрава, 

како бев сневеселена утрово, ме расположи, замисли, си ја 

претставив Верка со црна брада ко онаа на поп Јове, 

ха,ха,ха, секогаш кога ќе се сетам на ова, ќе се смеам. 

 - Ајде, де, како ти текна на поп Јове, та таа е руса ако 

има брада, и брадата ќе ѝ биде руса. – Се подзамисли малку 

– ама во право си, со црна брада е посмешно. 

 - Ајде доста, сега – Јана ја шибна – туку ајде докажи 

ми сега што се случило, да не побегнала случајно. 

 - Да побегнала, таа!!! Е затоа е чудно, лична убава, 

ама онаа стрина, Господ да си ја поживее, многу клета, од 

дома не ја пушташе, досега требаше да биди мажена, кој да 

ја видеше на сред село, се заљубуваше во неа, а, бе, одма до 

неделата еве ти ги сводници, ама на стрина никој не ѝ се 

погоди, де сиромаси, де зетот грд, де далеку, де мало село, 

де многу во фамилијата, само измислуваше, ѝ ја бркаше 

среќата на сопствената ќерка. Ама сега ја надмудри мајка 

си, алал да ѝ е, се плашеше ќе остане стара чупа за мајтап во 

селото, а најубава прочуена на далеку. 

 - Е, зошто не ја давала мајка ѝ? – се заинтересира 

Јана.  

 - Е, демек само во градот ќе ја мажи, никаде на друго 

место, си има жената комплекси, од големо село дојдена 

тука во нашево и секогаш со носот пругоре гледа во сите 

овдешни, а не ѝ текнува дека ако чинела таа, ќе се омажела 

во градот, ха,ха,ха. 
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 - Е, разбрав дека не избегала, ама што направила 

тогаш? 

 - Па се сврши вчера, де, тоа е чудното. 

 - Ама чекај, ти сега рече дека мајка ѝ ги брка сите 

стројници и никаде не ја пушта, тогаш сигурно за некој 

градски ја дала. 

 - Градски, каков градски, мори, селанец ама 

покондурен белосветски. 

 - Е, баш сега, Вито, никаква смисла нема разговоров, 

едно не ја дава, па ја дава, што станало, кажувај веќе. 

 - Мори, чупо, ти слушаш или чавка ти го испила 

умот, па тоа, де, ти кажувам, даде збор, готово, тоа збор, тоа 

свршувачка. 

 - Ама за кого, не кажа? 

 - Ахххх – воздивна Вита – за еден згоден, личен, 

убав, леле поличен од него немам видено – занесено се 

гушна Вита со двете раце и се нишкаше лево - десно – дај 

Боже и јас да си имам таков касмет, толку личен да најдам 

од дома седење. Ќе морам со тетка да зборнам да ми бара 

некој и мене. 

 - Чекај, чекај, беше ти на свршувачката? 

 - Не, мори, какво одење, сето беше тајно, 

забошотено, да не сети стрина, и туку туп пред свршен чин 

ја ставија, мислам ќе полуди од маки оти не е по нејзино. 

 - Ами кај го виде зетот тогаш, немој да ми кажеш го 

опиша Верка. 

 - Не мори, не се брзај, не ме вјасај, ќе згрешам. Чичко 

ми Ставре, татко ѝ на Верка, и тетка ми Ѓурѓа, сестра на 

Ставре, дојдоа кај нас утрово откако завршиле работа 

сношти и ни кажаа за новоста, па ајде се честевме, рекоа на 

стрина не ѝ е мило и ќе ѝ треба некое време да се помири со 

одлуката, но сите други одобруваа, па штом таа ќе си легне 

на брашното, ќе нè викнат на честење, ама јас, ме знаеш, не 

можам да издржам, па кога видов стрина излезе од дома, јас 
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право кај Верка, в соба, таа се израдува кога ме виде, но 

имаше солзи на очите поради мајка ѝ, море, ми дојде вратот 

да ѝ го свиткам на таа стрина. 

 - Ми ги покажа сликите, ама што да ти кажувам, 

глумец прав, нема да веруваш. 

 - Какви слики, бе, чупе, за што зборуваш, сосема ме 

збуни! 

 - А, бе, од него, од момчето. 

 - Слики велиш, ааа ѝ ги оставил за спомен да не го 

заборави додека ја земе, кога е свадбата? 

 - Чекај, чекај, не брзај како прле пред магаре, не ѝ ги 

оставил тој, ѝ ги пуштил по сестра му! 

 - Која сестра и како ги пуштил, леле сè позамрсена 

станува приказната, ништо не те разбирам. 

 - Само слушај, ти реков веќе дека вакво нешто досега 

кај нас не се случило. Ама ти велам личотија човек, еден 

висок, строен, едни рамена на четворен маж. 

 - Од каде пак ти знаеш дека е висок, кај се познава на 

слика?  

 - Имаше напишано назад на сликата, Павле Попоски, 

висок 182 см, тежок 85 кг, ха,ха,ха, како жива мера да го 

купуваа требало пак и тежината да се каже, Мелбурн, 

Австралија.  

 - Вито, арно тоа, но ајде од замрси ја малку работава, 

кој пуштил, како, по кој, како Верка успеала да ги добие 

кога била под строг надзор дома. 

 - Е, сега, де, за тоа ќе ти кажував, тетка ми Ѓурѓа, ја 

знаеш, братучетка прва на татко ми, сестра на татко ѝ на 

Верка, мажена е в големо село близу до градот Битола, 

селото брои велат 500 - 600 куќи. Лани се делеа од 

фамилијата и си купиле куќа на другиот крај на селото. 

Тетка ми се спријателила со сосетката, помлада од неа 

невеста дојдена две - три години во селото. Е, братот на 

комшиката бил во Австралија. 
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 - Австралија? 

 - Да, де, отишол во Австралија со брод пред неколку 

години, си живееле убаво со сестра му и постојано ѝ 

пишувал нејзе оти родителите им биле неписмени.  

 - Ајде да седнеме, Вито, ти имаш уште за кажување, 

ми се здрвија нозете од стоење –  се спушти на каменот Јана 

и ја повлече Вита до неа. Јана заборави на бавчата, но 

знаеше дека мајка ѝ ја пушти колку да ја расположи. Оваа 

приказна навистина сега стануваше интересна. 

 - И после, ајде зборувај. 

 - И после тоа, се замуабетиле, за ова за она, кога ќе 

дојдело писмо од брат ѝ, одма одела кај тетка ми да го 

читаат заедно и ѝ ги покажувала сликите, а тетка ми пак 

како мене зборлеста си кажувала за снаата овде, за внуката, 

ама двете никако да се сетат нешто да направат, кога еден 

ден стасува писмо со неколку слики внатре од братот и ја 

замолува сестра си да му најде некоја девојка за невеста што 

ќе се нафати да оди за Австралија без да го види освен на 

сликите. „Леле, убав тој на цеца, за гревови, зар жени нема 

таму“, и ни две ни три и тоа му го напишала. А тој вратил 

дека навистина немало доволно жени, сè биле печалбари 

мажи. И сакал своја од својот народ жена. Почнале да 

дискутираат, за оваа, за онаа од селото таму, потпрашале 

некоја така скришно, аууу за Австралија, далеку, аууу без 

да го видам ни случајно, убави сликите, ама од кај да знам 

дали се од вистинскиот или подметнати, прашувале некои 

поитри. Еден ден стрико ми бил на пазар, па врвел низ село 

и свратил на починка и да се види со сестра му, „што 

правите по дома, ама сè по старо, нешто ново за Верче да 

има, сестро, да ти кажам се плашам за чупето, онаа мојата 

како да не сака да ја дава, секој што дојде да ја побара му 

најде мана, веќе 23 години направи. Што зборуваш бре брат 

аман. Слушај имам идеја, ајде другата недела донеси ја 

Верка овде, речи ѝ на жена ти ми треба за разбојот да го 
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сноваме само за еден ден на помош. Ајде ќе пробам, очи ќе 

ми извади.“  

 - Но, не таа недела, дури по еден месец, успеал 

стрико со Верка да појде кај тетка ми. Комшиката одма ја 

бендисала, право во градот на сликање, па одма слика за 

Австралија на брат ѝ. Верка одма се сложила, само што го 

видела на слика, а сосетката ѝ раскажала разни настани од 

детството нивно, за карактерот негов, Верка веќе се 

заљубила во ергенот без да го види. 

 - Е, сега чекале тој што ќе рече, поминал некој месец 

додека писмото појде па одговор, дојди, море далеку таа 

Австралија, до крај на светот дури. 

 - Тој па види го итар, е таков сакам и јас да си најдам, 

ѝ пишал на сестра му и ѝ се заблагодарил за убавиот избор 

и одма ѝ дал задача да ја бара за жена во негово име, тетка 

ми и сосетката прерадосни ќе се посватат. Ама овој итриов 

напишал писменце и за Верка наша, го запечатил и ѝ 

заповедал да ѝ се даде само на Верче, така пишал.  

Јана остана без зборови, ништо веќе не прашуваше, 

толку беше внесена во приказната и со секој здив чекаше кој 

следен збор ќе го изусти Вита, приказната навистина беше 

нешто досега ни чуено ни видено во селото. Еј, судбина кога 

ќе велат старите, ама често и луѓето сами си ја одредуваат 

судбината, но може така било пишано кој знае, може сами 

си пишуваме, да ја дадела мајка ѝ за некој овде, немало да 

се случи ова. 

 - И што пишувало во писмото?   

 - Писмото требало да ѝ се даде на денот кога ќе се 

сложела да се мажи за него, на зборот, ако не се сложи, 

требало да се изгори.  

 - Му пуштиле абер на стрика, тој шушуру бушуру со 

Верка и договориле тетка да дојди на гости со сосетката и 

со мажот нејзин. Е, дошле вчера приквечерина, никој да не 

ги види, работата сторена, и оп Верче наша збор даде, ама 
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стрина фрлала задници до немајкаде. Верка ѝ рекла „мајко, 

ова е мој живот, моја одлука тешко донесена, немој да ми го 

загорчуваш животот, биди среќна за мене.“ 

 - Верче го прочитала писмото, ѝ пратил уште слики, 

од куќата каде што живее, од улицата од другарите, ѝ 

пуштил фунти, замисли, да си купи што сака за по пат.  

 - Ама писмото – нестрплива Јана продолжи – што 

пишувало? 

 - Е до тоа идам сега, ме воодушеви, а, бе, и најгрд да 

беше, ќе се заљубиш, вака почнува: 

Верче најмила моја, толку многу слушнав од сестра 

ми за тебе, што веќе мислам те знам и те сакам, не можам 

да дочекам да те видам и прегрнам, убавина моја, леле, 

романтично, ако не те бендисува овде, да спечалиме малку, 

па по некоја година ќе се вратиме таму на родното 

огниште, да си бидеме поблиску до роднините. Ах – 

воздивнува Вита – ама убавина. 

- Убавина или некој многу лукав – додава Јана.  

- Еј, мори, Јано, не ти доликува толку млада така 

цинично да гледаш на животот. 

 Јана беше голем романтичар и не ја делеше 

возбудата на Вита за романтиката без видување. 

 - Ама како ќе прават свадба? 

 - Така како, со тапани со музика. 

 - Ама без зет?  

 - Ќе дојдат неговите со сватови, ќе се направат 

адетите, ќе ја земат и право на пат за Австралија, само 

откако ќе стасаат книгите, документите. 

 - Нема венчавка? 

 - Каква венчавка без зет, таму ќе си се венчаат. 

 На Јана ѝ падна дури жал. 

 - Леле, Боже, што дочекавме да видиме, како се 

нафатила, леле да не ѝ бидам во душата на Верка. 
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 - Мори, ја немам видено повесела никогаш, решена е 

и готово, и јас ќе се нафатев да ме прашаа, одма ѝ реков на 

тетка и мене да ми бара некој од таму, ха,ха,ха, па и тебе 

после ќе те земам, а што велиш? 

 - Ни случајно не мрдам од овде, каква Австралија, 

какви бакрачи, кој сака нека оди, замисли, Вито, туѓа земја, 

никого не познаваш, туѓа храна, далеку предалеку. 

 - Море, ако чини момчето, никој друг неми треба. 

 - Вито, ама луѓето на слика се различни, замисли да 

е некој грд, или пак ѝ прави некој итроштина, па ѝ пуштиле 

слика од друг. 

 - Ти пак со таа твоја циничност. 

 - Сестра му го знае, и сигурно нема да го расипе 

пријателството со тетка ми. 

 - Од кај знаеш, мори, има луѓе сè ќе направат да 

извлечат корист или да излажат некого, но никако не можам 

да поверувам, како можела Верка да се нафати, ова ти е 

мачка во вреќа работава. 

 - Не можам да поверувам како можела – прошепоти 

Јана. 

 - Е, тука ѝ била среќата, од пишано не се бега. 

 - Е, тука си во грешка, треба сами да си го напишеме, 

а не да чекаме некој одлуки да ни носи. 

 - Нејзина е одлуката колку пати сакаш да ти 

повторам, никој не ја присили, таа ми кажа, и стрико и тетка 

и сестрата на момчето ја прашале повеќе пати, сигурна си за 

ова. Таа рекла сигурна и готово. Тетка сакала да се нафати 

да појде, па таму ако се бендисаат да се венча, ако не, или 

друг да бара или да се врати, но стрина срипала и рекла 

какво враќање, ако оди, нека оди, нема брука да ми носи 

дома да се војва со светот, имаме и други деца, треба 

образот чист да ни биде. И стрико бил за тоа работата ако 

биде за сигурна, да прават адети, ако не, да не се срамат пред 

светот. Ѝ понудиле на Верка да размисли малку, но била 
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отсечна, нема мислење, тоа е тоа. Еј, замисли, братучетка 

ми е скрос зацапана во него.  

 - Во сликата мислиш – додаде Јана.  

 - Па исто е, де! 

 - Е, не е, што ако е некој лош, па ја тепа, ако не ја 

пушта да пишува писма дома, нема таму никој што ќе ѝ 

помогне. 

 - Е, мори, Јанче, дете си уште, се гледа, и овде ако е 

таков, кој на жена ќе помогне, ми кажуваа некои тепани се 

кутрите, но никој дома не мрднува со прст да помогне, таков 

им бил таксиратот, така ќе си тераат – се затресе за пазува и 

се поплука – само не дај Боже таков нам да ни се падне, оти 

јас нема да му ќутам и ќе ме толчи додека не ме убие, друг 

спас ќе нема. 

 - Е,е, Верка е прва од наше село што ќе се мажи 

далеку, којзнае уште еднаш дали ќе ја видиме. 

 - Ти признавам, ова е вест на векот, не на годината, 

не, не можам да поверувам. 

 - И мене уште не ми се верува, само тоа ми се врти 

во главата, ако сакаш, ајде да ѝ појдеме, да ѝ честитаме и ќе 

слушнеш сè од неа, ќе ни раскаже. 

 На Јана ова ѝ беше многу примамливо, но беше 

чувствителна и имаше претчувство дека и на Верка сигурно 

ќе ѝ треба време да се навикне на идејата.  

 - Не сега, ајде да ѝ дадеме малку време да се соземе, 

да си легне и мајка ѝ на брашното што се вели, да не нè гледа 

попреку кога ќе појдеме. 

 - Аман, бе, нека ме гледа попреку колку сака, учена 

сум, па пак си одам кога сакам. 

 - Вие сте роднини и ти доликува. 

 - Добро ајде, другава недела тогаш, дојди до кај мене, 

наводно ти треба нешто шиење, па ќе ја викнам и Верка. 

 - Е, така може, тој план одговара. 
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 Вита ја прегрнува Јана со цела сила, ја бакнува на 

образите, и како виор се завртува да си оди по патот нагоре, 

довикувајќи зад себе: 

 - Те чекам нестрпливо другава недела, леле колку 

убаво ќе се изнаприкажеме, ама само да ја видиш сликата, 

леле, нема да поверуваш, ѝ реков на Верка ако се премисли, 

јас одам на нејзино место, што Верка, Вита, нема голема 

разлика, само што таа е руса убава, а јас црномурно ѓупче 

во однос на неа. 

 - Ајде со здравје, Вито, знаеш дека си убава, немој 

сега да бараш пофалби намерно. 

Вита се подзаврти и прати еден бакнеж и насмевка и 

со свиркање си замина.  
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Глава 8  

Одлета првата ластовица   

мај 1965, с. Малиново  

 

Јана одеднаш се почувствува осамено, навистина е 

премногу интересна оваа Вита, изгубив ориентација за 

време, Џеки го нашол стапчето и стрпливо го спуштил до 

нозете на Јана и чека ли чека кутриот. 

 - Џеки, ќе ме извиниш, ама доволно играше за денес, 

дај ајде да ја завршиме работава и да бегаме дома. 

 - СЛИКА, преку слика, со слика, со слика, Божееее, 

како можела? Леле, дојде крајот на веков како што вели 

баба, ова досега не било чуено. 

Бавчата беше покрај малата рекичка, надолу по неа 

накај што трчаше Џеки, дваесетина метри подолу одма 

наспроти бавчата имаше ископан вир за да се задржува вода 

во летните горештини за вадење од каде што се влечкаа 

канти. Kога течеше рекичката, пак се навртуваше водата во 

јазот ископан за таа намера, и потоа се навртуваше во 

помали бразди за да се вади зеленчукот. Беше околу еден 

декар голема и обрабена од двете страни со овошни дрвца, 

јаболка, сливи, дуњи и круши. Една јаболкница беше 

калемена, на едни гранки имаше црвени јаболка, а на 

другите круши. Дедо Павле беше мераклија, па 

експериментираше, и тоа му беше единствен успешен 

калем, другите мрзнеа во зимата и се сушеа. Ова дрво на 

Јана ѝ беше многу интересно и често кога имаше плодови 

одеше кај него, да ги гледа и да им се восхитува. Во бавчата 

имаше дваесетина трапови со пипер, домати околу 30 

корења, лук, кромид, компири, грав, слануток, и на сите 

ќошиња на леите каде босилек, каде џунџуле, ѕвездици и 

разни други цвеќиња. Нивната бавча беше најшарена и 

најубава, а најмногу за нив се грижеше Јана. 
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Ја наполни кошницата со зеленчук, па си набра и 

букет цвеќе за дома за вазната. Работеше механички, 

несвесно, а мислите ѝ беа далеку, за Верка и свршувачка по 

слика. Чудо невидено.  

Џеки виде нема забава, па си легна под сенката под 

јасиката, знаеше дека не му е дозволено да влегува во 

бавчата, имаше повеќе пати кркано стап од таткото на таа 

тема, па си ја научи добро лекцијата. Јана ја спушти 

кошницата на тревата, па ја затвори портичката на бавчата, 

го свика кучето и си тргна нагоре по патот.  

Пауна и Илина седеа на скалите пред куќата, мајка ѝ 

плетеше на елекот што Јана го остави, а баба ѝ крпеше 

алишта.  Јана ја остави кошницата на скалите, ја бакна баба 

си и се струполи да одмора до нив. 

 - Ех, од што се измори толку, де, да не ораше, внуко? 

 - Леле, нема да верувате што разбрав денес. 

 - Ама ние те мислиме на бавча, ти на комшилак да не 

беше? 

 - А, бе, каков комшилак, ја сретнав Вита кај бавчата. 

 - Аха, сега знаеме зошто се задржа толку.  

 - Како е на Вита фамилијата? 

 - Добро биле сите, но нема да верувате што ќе ви 

кажам сега. 

 - Ајде да слушнеме, па ќе кажеме ние дали веруваме 

дали не, ама ако е од Вита, мора претпазливо да се прегледа. 

 - Се свршила Верка, братучетка ѝ сношти. 

 - Вистина, ајде со среќа, да си се ќердосаат, колку е 

лична пустана, не мислев уште долго чупа ќе оди. 

 - Но, сега најинтересното да го слушнете, момчето не 

било на свршувачката. 

  Баба ѝ си продолжи да си работи, ех, де, што е чудно, 

свршувачката се прави со стројникот и со татковците, кој ги 

прашува жените. 

 - Но, таа го немала воопшто видено момчето досега? 
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 - И тоа не ми е чудно, во наше време на денот на 

свадбата ќе го видиш зетот ако беше од друго село. 

 - Да, бабо, ама сега е модерно време, не се прави веќе 

така. 

 -Го видела на слика, замислете, и се решила да се 

мажи. 

 - Е, тоа е дури повеќе од јас што го имав видено 

дедото, го видов кога ми дојдоа дома да ме земаат низ 

ситото, ха,ха,ха.  

 - Слушајте го ова, сликата дошла од Австралија. 

 - Австралија!!! – двете жени изговорија истовремено. 

 - Да, Австралија, од крајот на светот, бабо? – 

Конечно Јана го доби заслуженото внимание од постарите 

жени.  

 - Е, кажувај, што чекаш, сега не нè држи во 

неизвесност. 

 - Ха,ха,ха, ами што правев досега, а? 

Јана им ја опиша ситуацијата и двете постари жени 

што имаа видено многу во животот ова многу ги изненади, 

па се прекрстија истовремено и заборавија на работите што 

ги оставија на камените скали до нив.  

 - Боже мили, што дочекавме – изусти Пауна, имаше 

три ќерки и ја погоди во срцето ако е ова некој нов тренд во 

селото.  

  Нивното село беше помало планинско и, иако веќе се 

слушаа приказни дека некои од другите села заминале во 

туѓина, кој Америка, кој Австралија, во семејството на Јана 

не познаваа никого од прва рака што заминал, а Верка ќе 

биде прва што ја знаат. И знае некако длабоко во душата 

дека е прва, но наскоро и други ќе следуваат. По малку молк 

Илина прозбори: 

 - Со среќа нека ѝ е на чупето, таму ѝ била среќата, но 

сигурна сум дека мајка ѝ го стори ова, од својот најблизок 
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да си страдаш. Досега чупето ќе се омажеше за некој овде 

поблиску барем. 

 - Леле, бабе, Јанче мила, немој, чедо, да ми бегаш 

далеку, гледај засакај си некое момче од овде, сакам да те 

видам невеста, а не усвет некаде без никој. – Јана ја гушна 

баба си. 

 - Бабичке, немој да се секираш, уште сум мала, ти 

сакаш да се ослободиш од мене уште сега, а?  

 - Не мори, чедо, само си ги кажувам моите желби, 

каде е среќата твоја Господ Бог знае, но што и да правиш со 

здрав разум и со главата да размислуваш. А ако засакаш 

некој од далеку, и тој те сака, оди и не гледај назад, љубовта 

е ретка и тешко се наоѓа. 

Разговорот за Верка и за свршувачка по слика се 

водеше до доцна во ноќта не само кај Jана, туку кај сите 

семејства во селото. 

Оваа вест беше од огромно значење за сите во селото 

и од регионот и означи еден период на масовни промени. 

Никој не знаеше како да ја толкува веста, некои велеа 

будала Верка, други итра ќе се спаси од сиромаштијата. Кај 

сите селани влезе една мисла и сите до еден имаа 

претчувство дека ова не е само првата ластовица што ќе им 

одлета, туку навестување на нешто поголемо што ќе се 

случи. Тие посуеверните одеа по баснарки, по гледачки да 

им се гата судбината, но некои се враќаа од таму уште 

позамислени, гатачките мудри ја насетуваа нивната 

несигурност и им велеа дека непознат пат ги чека, преку 

многу води и многу планини додавајќи им на стравот и 

збунетоста.  

Цело село очекуваше со нетрпение да дојде 

моментот кога ќе ја земаат Верка, да го видат и тоа чудо, 

невеста без зет да се зема. Свадба само со невеста, постарите 

жени ги тресеа пазувите, да чува Бог, скраја од нас.  
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Но некако во селото во целата возбуда како живост 

да спласна, сите беа во неизвесност, но најмногу од сите 

беше се разбира самата Верка.   

Јана и Вита, како што се договорија, се сретнаа во 

договорениот ден и Јана слушна од Верка директно за 

целата приказна, и за нејзината одлучност.   

 - Ќе дојде време кога судбината ќе мораш да ја 

погледнеш право во очи, Јано – ја гледаше како Јана ја гледа 

нажалено – а за мене сега е тој момент, со нетрпение чекам 

да стасаат документите и да заминам од овде.  

 - Море и за мадиња ако треба ќе ја фатам таа 

Судбината – додаде Вита, на што сите се изнасмеаја – јас 

сум сериозна, цеце, кога ќе појдеш таму, да ми бараш некој 

личен ерген и за мене, што убаво ќе ни биде пак заедно, а! 

 - Добро, нема да заборавам, ќе земам слики од некој 

што живее блиску. 

 - Ама најубавиот ќе ми го бараш, слушна? 

 - Се разбира, мила, за тебе само најубавиот! 

 - А кога ќе порасне, ќе си го земеме и ова Јанче 

лично, но ќе го оставиме за сега да им ги испокрши срцата 

на ергените овде откако ние ќе заминеме, ха,ха,ха, – се 

изнасмеа Вита. 

 - Ќе ни пишеш ли, Верче, да ни кажеш како е таму 

животот? 

 - А како зборуваат таму, на некој туѓ јазик? 

 - Англиски вели зборуваат, ќе пробам да научам 

нешто пред да тргнам. 

 

 Ноември 1965 

Јана и Вита по начесто ја посетуваа Верка од тој ден, 

па така во прва рака добиваа информации за секој следен 

чекор. Траеше околу пет месеци да се комплетираат 

документите за визата и да се спреми Верка за заминување 

за далечната Австралија. Патот за Австралија, им 
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раскажуваше, ја водеше преку Италија, најнапред до 

пристаништето во градот Џенова од каде што ќе се качи на 

бродот „Гуглиелмо Маркони“, кој ќе ја одведе до градот 

Мелбурн. Овие информации ја возбудија Јана, и секој збор 

го голташе, замисли Верка ќе види непознати земји, друг 

свет, други луѓе.  

Момчето на Верка ѝ пушти фунти за патните 

трошоци и за таткото негов и за таткото на Верка да ја 

испратат до Џенова. Цело село слушаше и прераскажуваше 

за местата низ кои ќе патува Верка, за тоа како личат 

фунтите и колкава вредност имаат во однос на динарот. 

Само за тоа се зборуваше и секое движење на Верка се 

следеше. Отиде Верка во градот да си купи модерни градски 

алишта, куфер, чанта, се врати со направена фризура, па со 

штикли, се пограѓани преку ноќ, сите зинати останаа од 

чудо.  

Дојде денот за свадбата, дојдоа свадбарите со 

музика, со тапани зурли и гајди. Сите селани од најмало до 

најстаро на нога се кренаа и отидоа на гледање на оваа 

свадба без зетот присутен. Сите адети македонски 

свадбарски се правеа, невестата даруваше, барде со вода 

турна пред да тргне, на сите им собрани се делеа лепчиња и 

ракија и вино да се почести, се играа ора и се пееја песни 

свадбарски. Пред да излези Верка од дома ѝ ставија сад со 

вода, златна пара и сомун леб над садот, таа требаше да го 

клоцне со десната нога. На свадбените адети се накалемуваа 

и печалбарските. Жените и свое и не свое на Верка тивко 

солзи ронеа и ја проколнуваа судбината женска. Беше 

навистина чудна ситуација и за сите нова, непозната. Но, 

македонскиот народ е снаодлив и приспособлив, па сè убаво 

си помина во најдобар ред. Беше чудно и весело, свадба се 

прави и срце парателно, без момче и разделба ги чека со 

своите. Свекрвата кутра ја гушкаше и врели солзи лееше,  

Јана ја следеше глетката од страна и срцето ѝ се молкнеше: 
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 - Боже, колку ѝ недостасува синот сега да го види со 

невеста, леле, Боже, што судбини се овие на луѓево. 

Свекрвата одвај ја одвоија од Верка на станица, се 

струполи кутрата кога тргна возот, па ја попрскуваа 

ближните со вода да ја повратат.  

Мајка ѝ на Верка беше силна жена, и покрај 

првичните негодувања, си легна на брашното, па спреми сè 

најдобро за свадбата. Ѝ посака на ќерка си сè најдобро, ја 

бакна три пати, ѝ порача редовно да ѝ пишува и да си дојде 

за некоја година со чедо во рацете. Побара прошка од ќерка 

си и двете се нурнаа во цврста прегратка, на двете им 

помина мислата дали уште еднаш ќе се видат.  

Јана отиде со Вита на испраќањето, но само плачеше 

кутро девојче, музика свиреше, гајдата пискаше, луѓето 

пиеја ракија, се веселеа, а во на Јана душата имаше грутка 

стегната и се молеше сè убаво да ѝ биде на Верка и да ја 

служи среќа. 

Ја качија Верка на пајтон, а до неа завалијата наместо 

момче седеа золвата, свекорот и свекрвата. Направија мала 

пауза за ручек во селото од каде што е момчето, за да им се 

израдува куќата со невеста барем неколку часа, ручаа 

богато, се направија и таму свадбените обичаи, на две –на 

три, па со пајтонот право до железничката станица во 

Битола. Речиси сите жители од на Верка селото и од на 

момчето селото отидоа да ја испратат на станица, каде што 

трештеше музика, ора се виеја, песни печалбарски се пееја 

и солзи на долга разделба се лееја. Свекорот носеше волнена 

ткаена торба полна со шеќерчиња и Верка ги фрлаше низ 

прозорецот, а помладите трчаа да ги собираат. И така со 

писокот на возот од 5 часот попладне замина Верка за 

далечна Австралија. 

Овој настан остави длабок впечаток во младото срце 

на Јана. Не можеше да поверува како ова сето збидна, како 
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Верка се одлучи, а беше навистина убава девојка, вредна, 

способна и за домашни работи и за на поле.  

 - Единствена ќерка беше во семејството меѓу пет 

браќа, како тие дозволија ова нешто да се случи? – се 

прашуваше.  

 - Јас никогаш ова нешто нема да го направам, па ако 

треба и немажена ќе бидам.  

Едно ѝ беше јасно, дека животот во селото се 

менуваше и овој настан ќе ги обележи животите на сите во 

селото на некој начин, во ова беше сигурна, не требаше да 

бидиш гатач ако имаш малку ум во главата да се предвидат 

теченијата на животот во иднина. На поарно или полошо, 

тоа засега никој не знаеше да каже. 

 - Боже, што доаѓа никој не знае – се прекрсти Јана 

така на брзина без никој да ја виде и ја благослови уште 

еднаш Верка во мислите, среќен патот и уште посреќен 

животот да ѝ биде. 

 Солзи ѝ протекоа повторно по лицето, сите тие 

емоции затворени внатре требаше да излезат на површина. 

 - Дали некогаш пак ќе ја видам Верка? Старите велат 

на крај на светот отиде без да имаат некаква претстава како 

светот изгледаше. 

Јана имаше претстава каде е Австралија од часовите 

по географија, и навистина се насмевна како старите по 

интуиција знаеја дека навистина се наоѓаше долу во јужната 

хемисфера на Земјината топка, токму на крајот на светот со 

други зборови. 

Ја догледа Вита како рони солзи како петлици, но не 

им обрна внимание, само зјапа во празниот простор каде 

што замина возот, како да сакаше со духот да биде со Верка, 

да ја утеши ако ѝ беше тешко. Верка силна многу, само 

пророни солзи кога се прегрна со мајка си, една ќерка беше, 

љубимица, не за чудо, таа кутрата пребираше по ергените. 

Верка кутрата ги тешеше другарките:  
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- Ајде не плачете, бидете среќни за мене, знам ќе ми 

биде убаво, непознато, ама убаво, ми се смачи од работи по 

нивите, па ќе бидам малку госпоѓа – им намигнуваше. 

Пред заминување ја гушна Вита во прегратките и ѝ 

прошепоти: – Ајде до скоро видување, сестриче, прва 

пригода одма ти барам момче. 

 - Барај, Верче, ако можеш, па ќе си бидеме заедно, 

извади ме аман од оваа кал овде.  Јано, за тебе што велиш? 

Јана се насмевна низ солзи.   

- Не фала, Верче, јас си ја сакам калта, но вие многу 

ќе ми недостасувате.   

 - Јано, животот на девојките е таков, суров, да се 

одвојат од своите најблиски, ако не за Австралија, ќе бев 

сигурно во друго село и пак немаше да се гледаме. Само 

гордо напред во животот, жалење за тоа што поминало не 

помага. 

Така од ова село Малиново прво девојките почнаа да 

заминуваат за далечна Австралија.  
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Глава 9  

На ливада  

25 мaj 1966, с. Малиново 

 

Осамна прекрасен пролетен сончев ден. Беше 

недела, неработен ден, и Јана полнеше 18 години. Таа бројка 

што означуваше полнолетство, зрелост, спремност за 

животот. Таа и Мица беа договорени по ручекот да се најдат 

во малата ливада до куќата на Јана, одма зад гумното. Од 

страната на куќата ливадата беше затскриена со копите 

слама и сено, а од страната на соседите Благоевци со висок 

плот плетен од прачки, а пред него низа на овошни дрвја 

преполни со плод, дури гранките им беа провиснати до 

земјата, многу од гранките беа потпрени со чепорошки за да 

се спречи да се скршат. Градината беше навистина родна и 

не ги изневеруваше ниедна година, но посебно оваа пролет 

сите беа благодарни за обилниот дар на природата. Визбите 

ќе бидат полни со јадење, ќе има и за слатко, компот и за 

сушени овошки нижени на конец, а и за неколку казани 

ракија.  

На девојките оваа ливада во овој период на годината 

им беше најомилено место. Често тука се дружеа подалеку 

од возрасните, често со нив носејќи ги и плетките и 

везалата. Јана ја нарече ливадата Самовилска уште кога 

беше на четиригодишна возраст, многу сакаше таму да си 

игра, да си бере ливадски цвеќиња, заедно со мајка ѝ да 

плете цветни венчиња, да се тркала по ливадата и да ужива 

во волшебниот мирис што беше прекрасна мешавина на 

мирис на цвеќиња, трева, земја, и роса, мирисаше на живот, 

на убавина, на реалност, најубавиот парфем на природата.  

Двете другарки сега ја сметаа Самовилска за нивното 

таинствено место, место на волшепства, место каде што се 

плетеа мечтите и се сонуваше за животот пред нив 

распослан како долга низа на бисери во разни бои, кои од 
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кои поинтересни и поживописни, на тие младешки години 

се мечтаеше за иднината што за нив во моментот беше 

загонетна. 

Јана лежеше на тревата, длабоко вдишувајќи го 

мирисот што ја опкружуваше. Овие беа ретки и затоа 

можеби многу слатки моменти кога уживаа во идилата 

скриени зад сламата од погледите на светот околу нив.  

Мица се прибра до Јана и молчешкум се пружи на 

тревата, ја подаде левата рака кон Јана оставајќи нешто 

покрај неа и ѝ рече тивко:  

 - Ајде среќен роденден, убавице, добре дојде во 

друштво на возрасните, сега си полнолетна, ха,ха,ха но 

одамна беше позрела од многумина возрасни што ги знам, 

ајде до година со момче.  

 Одеднаш Јана се заврти мешечки да лежи и да ја 

набљудува Мица, која веќе дремеше во тишината. Често 

вака правеа, и колку што разговараа, толку и молчеа и ги 

слушаа звуците на животот околу нив, беа доволно блиски 

да се разбираат и без зборови. 

 - Еј, што е ова, Мицооо? – мрзливо изговори Јана. 

 - Отвори, де, и види. 

 Се поткрева Јана од прекрасниот килим од трева и 

цвеќиња и потпирајќи се на лактите го отвора пакетот од 

бела ткаенина, само што го одврзува, подзинува од чудо,   

 - Мицоо, од каде ова? Леле, што ти требало, леле 

колку е прекрасно. 

 - Беше прекрасен комбинезон, со многу ситен вез на 

трендафили околу градникот. 

 - Ти ли ова го везеше? А затоа не дојде вчера, гуске 

една – се наведна и ја гушна и бакна на образот – единствена 

си, да знаеш. 

 - Ај мавни ми се оттука, доста ме лигавиш – 

шеговито ѝ рече – туку со момче да си го носиш и искинеш 

ти посакувам, ова ќе го чуваш за во чеизот и за првата 
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брачна ноќ. Јана ја шибна со лактото Мица, посрамена 

малку. 

 - Какво кинење, мори, ова ќе ми биде жал да го 

носам, толку труд е вложен.  

 - Тоа е за момчето да те види во него, не дека тебе ти 

треба разубавување, но слушнав од сестра ми дека наводно 

црвената боја била женствена и привлечна за мажите. 

Јана повторно ја шибна Мица в ребра. Мица како 

постара често вака зборуваше и даваше совети за ергените 

и мажите што ги слушаше од сестра си, која беше мажена 

во голема фамилија со четири јатрви со кои за чудо убаво се 

сложуваа и често разговараа и ги озборуваа своите сопрузи. 

Мица секогаш ја потпрашуваше кога ќе дојдеше, нешто ќе 

прислушнеше, понекогаш наоѓаше некоја интересна 

информација, претежно за бракот и брачниот живот. Јана со 

прстите нежно помина по везот, толку беа убави цвеќињата, 

се чинеа како живи. 

 - Мицо, да ти се позлатат рацете, мајстор си за сè. – 

Полежаа така уживајќи во нежното брмчење на пчелите што 

си летаа од цвет на цвет собирајќи го слаткиот нектар. 

 - Мислиш ли деки овде ќе го поминам животот? – 

Јана повторно се заврти на грб и ги затвори очите, почека 

одговор, но не доаѓаше. 

 - Мицоооо, да не заспа чанто една? 

 - Замолкни, гуско една, не ми го расипувај раатот. 

 - Слушна што те прашав? 

 - Е, де, почекај се мислам, каде мислиш овде, во 

ливадава, во моментов да ти кажам никаде не ми се оди, 

вечно би седела овде. 

 - Овде во нашево село или во некое соседно, но 

знаеш што мислам? – Мица зина да проговори, но Јана 

продолжи да зборува. 

 - Често се прашувам дали сакам тука да останам или 

пак некаде далеку да одам, други непознати места да видам 
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и други луѓе да запознам. Уште ми е многу криво што не ме 

пушти татко ми да учам учителска школа. Ќе видев многу 

села досега.  

Мица се заврти настрана, си ја потпре главата со 

раката и вчудовидено гледаше во Јана. Често дискутираа на 

разни теми досега, другарки беа уште од мали така речи, но 

оваа мисла на Јана звучеше сериозно и многу длабоко 

филозофска според Мица. 

 - Од каде ти се...  сакаше да рече тие луди мисли, но 

Јана одмавна со раката и продолжи: 

 - Често во последно време ми се јавува чувство на 

растрганост некаде длабоко во душава, како некоја 

неодлучност, како да се наоѓам на средина точно на 

екваторот, а магнетските полиња на северот и југот ме 

влечат во спротивставени страни, и едниот и другиот пол не 

попушта, па така останувам постојано ни ваму ни таму. 

Разбираш ли што сакам да кажам? 

 - Еееее... ееј, сега многу наука почна да применуваш, 

Ама... чекај сега јас да кажам. – Мица седна на тревата, се 

заврти спрема Јана и рече: 

 - Јанче мое, многу филозофираш, мила, животот не е 

толку сложен колку што ти го замислуваш, те тргале 

северот и југот, те трга умот, чупе, свести се. Еве сега јас ќе 

ти кажам, за ова наука не треба, мојата филозофија е како на 

старите наши, кај што си се родил, таму да си живееш е 

најдобро. Баба ми велеше, само кај што ќе се родиш над тоа 

место твојата ѕвезда најмногу сјае и најмногу сила ти дава, 

колку се оддалечуваш од неа, понесреќен си и помалку сила 

имаш. Е, сега баба стара како стара, си кажуваше бабини 

деветини, но во тоа има и вистина. Таму каде си роден, си 

го знаеш секое камче, секое, кладенче, секое дрвце, сите 

луѓе, семејството околу тебе ако ти треба помош, ако си 

далеку, кој ќе ти се најде во неволја? Знам ќе беше 

најдобрата учителка, но замисли се сама со непознати луѓе. 
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 - Мицо, немаш ли никакво љубопитство да видиш 

други места? 

 - Имам, кој нема, но секако не ми се приоритет, имам 

јасна слика пред мене како ќе ми изгледа животот во 

иднина. Еве вака, сакам тука в село да се мажам, но оној што 

го сакам не е од тука, ха,ха,ха, а и да не се лажеме, овие 

нашиве селаниве сите ги знам од мали мрсулковци, како 

братчиња ми се, а богами, Јанче, не гледам никој ни за тебе 

тука, сите по зрелост ги надминуваш до врвот на планината, 

а за убавината воопшто да не кажувам, може затоа така 

размислуваш, направи 18 години и гледаш каде ќе свиваш 

гнездо.  

 - Ха,ха,ха – се изнасмеа Јана – се сложувам тука со 

тебе, кога и да погледнам некој од нашиве момци во очи, се 

зацрвуваат во образите како патлиџанчиња. Ти блазесувам, 

Мица, реална си и знаеш што сакаш. Од каде во мене таква 

мечта по непознатото? 

 - Имаш многу ум затоа, ова овде е едноставен живот, 

како што го живееле и нашите предци речиси не изменет со 

векови, освен некои детали помали, ти мечтаеш по наука, по 

знаење, мислам дедо ти е крив за тоа, ти всади љубов за 

знаење, и постојано ти носи книги кога се враќа од пазар.  

 - Ооо, колку сум благодарна за тоа само да знаеш. Ја 

прочита ли „Калеш Анѓа“? Кога ќе ја завршиш, пак ќе ја 

читам. Сега сакам сите од Стале Попов да ги прочитам. 

 - Уште малку имам, јас не сум толку брза во 

читањето како тебе, но ти велев и многу да не учиш, си 

всадуваш мисли во главата за сега да те мачат.  

 - Какви мисли, приказната е историска? 

 - Аха, аха – воздивна Мица – туку, Јано, ти да не 

имаш некого запознаено од подалеку, па затоа такви мисли 

ти се ројат низ главата. – Мица како да насетуваше нешто. 
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 Јана ја преплави некоја топлина низ телото, колку е 

блиску Мица до вистината, а никогаш не ѝ имаше кажано за 

настанот во шталата пред близу две години.  

 - Еј, де, кај сум била, па да запознам некого? 

 - Имам предлог, ајде да ти го местам брат му на Иван, 

тамам е сега тој 20-годишен, многу е згоден, па јатрви да си 

бидеме, а? 

 Јана се закикоти и не можеше да се смири од смеа, 

солзи ѝ протекоа. 

 - Ах, мори, Мицо, мене ме окривуваш дека мечтаам, 

а ти? Јатрви рече, зборот јатрви значи непријател, ја трпи, 

да трпиш, одма ќе се скараме за нешто. 

 Мица се насмеа и рече:  

 - Па тоа е целта, ако сме ние јатрви, нема да се 

караме, ха,ха,ха! Но, си мислам ќе се најде нешто, мајка ми 

и стрина ми за чисти глупости се караат, оти рачката на 

тавата е на оваа страна, а не на другата, еј, де?  

 - Ајде малку на твојата идеја да поработиме, каде би 

сакала да живееш, во градот ли? И ако таму, во кој? 

 - Не знам ништо конкретно, само како некоја 

недооформена мисла. 

 - Море, речи ја, убаво недоквакана мисла!  

 - Е, еве ја велам недоквакана, само зачеток на идеја, 

некое чувство дека сакам или треба да бидам некаде, дали 

тука или таму не знам. 

 - Мори, чупе, сите велат како баба ти си истерана, а 

јас никако да сфатам што велат луѓето, сега дури ми светна 

во оваа тиквава зелена. Баба ти има некаква моќ, само да те 

види ќе те прочита, имаш од неа наследено некое шесто 

сетило, интуиција мислам, велеше учителката Пера, се 

сеќаваш ли? Ни велеше, учете факти, но слушајте ја својата 

интуиција затоа што не може сè да се објасни со факти, 

интуицијата може животот да ви го спаси. Паметна жена 

била, ние си мислевме дека е забегана кутрата, партизанка 
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била, какви не маки има видено. А ти, Јано, отсекогаш си 

била мислител, сега не ме чуди, сега си веќе голема, се 

ближи време кога ќе треба одлуки да носиме, за мажење, па 

можеби чувствуваш некој страв од непознато, од 

неизвесноста, кој, кога, како, каде? Промените неминовно 

доаѓаат, а нам женските ни е пишано да го напуштиме 

татковиот дом. 

 - Неправди, Мицо, а? Сакам да кажам, не знам дали 

се радувам на промените или да тагувам по она што било. 

 - Еј, будалче, какво тагување, кога од некаде ќе се 

појави твојот принц на бел коњ, само радување ќе има. 

 - Ее, од твоја уста во божји уши, дај Боже така да е. 

 - Туку како го замислуваш твојот принц? – се 

заинтересира Мица. 

Јана завртувајќи се повторно легна на грб, ги затвора 

очите, ги пребарува мислите, молчи додека ѝ се формира 

сликата во главата. Доловува пола заборавени 

карактеристики од младичот од шталата. Има секогаш бујна 

фантазија, така може нештата до детаљ да ги замисли, така 

и сега, со восхит во гласот опишува толку живописно како 

да го гледа тука пред неа. 

 - Очите му сјаат како ѕвезда Деница, чиниш искри 

фрлаат од интензитетот со кој ме гледаат, чиниш стрелички 

минијатурни се вперуваат директно во моето срце, погледот 

негов ме заковува на место, не можам да се помрднам, ниту 

да го свртам погледот, ме маѓепсува, како размена на 

душите еден вид, или поточно проток на душите од едниот 

во другиот и обратно, насмевката му е... 

 - Јанче, аман запри, душо, каква романтика, какво е 

ова волшепство, се заљубив во твојот принц, толку добро 

раскажуваш, ете крушата под круша паднала, си го 

наследила талентот од дедо ти Павле. Но, мила, еден совет, 

немој многу да се внесуваш во мечтите, такво нешто може 

да биде само во приказните, вистинските мажи не се такви, 
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слушај ми го зборот, ќе те погледне или срамежливо и одма 

ќе го скрие погледот или дрско и безобразно, па ти бирај 

што е подобро. 

 Јана прсна да се смее. 

 - Ха,ха,ха, што ќе правам јас без тебе, Мицо моја, 

како тебе другарка нема да се роди, ти си мојата врска со 

јавето, затоа те сакам, се надевам каде и да нè однесе 

животот како сламки на ветрот, да бидеме барем близу.  

Се изнасмеаја двете така слатко, и потона секоја во 

своите мисли, Мица размислуваше за својот сакан, кој ѝ 

навестуваше дека се ближи времето кога ќе се врати од 

војска и дека за скоро по тоа сака да го почне животот со 

неа. Не спомена Мица ништо за ова, тоа беа премногу 

интимни работи за да се споделат дури и со добра другарка, 

не требаше да се предизвикува судбината. Јана ги 

разработуваше советите на Мица, да не копнее по она што 

го нема во вистинскиот живот. Кој рече дека го нема? 

Повторно ѝ прелета мисла за чувствата што ги доживеа во 

прегратките на момчето од шталата. Не сакаше да се откаже 

од својот сон. „Боже, тоа момче од пред две години, можеби 

беше мојот животен сопатник, но се разминавме пред време, 

а сигурна сум имаше некоја невидлива врска помеѓу нас. 

Боже, ќе сретнам ли некој друг како него, или кои се 

шансите пак истиот тој Никола да го сретнам? А како ќе го 

сретнам кога ликот не му го знам? И да го видам на патот 

пред мене, нема да го препознам.“ Иако е потешко игла во 

копа слама да најде отколку пак истиот младич да го сретне, 

младешкото срце беше полно со надеж.  

 

 

 

 

 

 



~ 133 ~ 
 

Глава 10  

Селска слава   

3 јуни 1966, с. Малиново  
 

Тапаните трештат, зурлите пиштат на сред село, оро 

се вие весело. На сред село толпа луѓе насобрани, да нема 

место каде игла да се фрли. Патко ја надул гајдата, писка ли 

писка до небеса, Ѓоре зурлата, а пак Мешле тропа, чука на 

тапанот, земјата се тресе. Селската слава на Малиново беше 

Свети Константин и Елена, и беше на далеку позната токму 

поради овие селски музичари што знаеја да направат 

веселба и беа неуморни, цел ден речиси без пауза. Само по 

некој од време – на време ќе им дадеше малку ракиичка и 

водичка да закрепнат. Девојките и младите невести го вијат 

орото, а татковците и свекорите со надуени гради како 

пауни се натпреваруваа кој повеќе пари да им даде на 

музичарите. Сите им завидуваа на парите што се лепеа на 

музичарите цел бел ден, а дека цел ден свират на топлото 

време додека другите си уживаат воопшто не им беше гајле. 

Селскиот одбор имаше најмено уште една тајфа музичари, 

за да се одморат домашните, но, тие наместо да се одморат, 

како натпревар еден вид кој повеќе може да издржи, па така 

двојна свирка имаа оваа година, на голема радост на сите. 

Оваа прекрасна веселба се слушаше дури и до соседните 

села.  

Помалите деца играа оро на средина, само за нив, тие 

што имаат мерак, а пак тие посрамежливите или без слух за 

музика се бркаат наоколу и се вплеткуваат во густата толпа 

народ и од време – на време по некој од постарите ги 

плеснуваа да ги воспитаат, но не злонамерно, така со 

насмевка и со некој благ укор. Никој не можеше да биде 

нерасположен на оваа веселба. Празник е ден за сите да се 

веселат, кој како знае и умее. Некои од децата се 

испоседнати на оградата од црквата и си гледаат сеир од 
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повисоко, ги гледаат тие што се разбркуваат и довикуваат 

кој кај тргнал, нивните детски гласови се мешаат со писокот 

на гајдата и зурлата.  

Милина, убавина, денот, сончев убав летен. 

Јаболкницата близу до малата кооперација имаше широка 

крошна и беше преполна со плод на радост на децата, убава 

бериќетна година ќе има селото, сите чувствуваат радост и 

надеж во душата. Сите се весели, се радуваат на празникот 

и на денот за починка од тешката физичка работа по нивите, 

по дома.  

Јана се задржа низ куќата да среди малку по богатиот 

ручек од свинско месо печено во фурната со некое 

компирче, салати, овошје, супа, леблебии со суво грозје, 

мазници и зелници. Двете сестри ја спраштија одма по 

ручекот на сред село. Ја тераше и Јана баба ѝ:  

 - Оди, чедо, цел живот ќе суредуваш, сега ти е време 

за на сред село, може ќе сретнеш некое момче.   

 - Бабо, ако е за мене речено, ќе почека, денот е пред 

нас.  

 - Убава таа на баба. Но, среќата некогаш треба да се 

потпомогне. 

 Мајка ѝ отиде да ги истера малку воловите да 

попасат кутрите, празник не празник требаше стоката да 

јаде, таткото го снема по обичај, ги одбегнуваше луѓето како 

чума, посебно на празници кога сите беа весели. Јана ја 

затресе главата, којзнае какви демони му ја гризат душата. 

Имаше жал за него, но никако не можеше да разбере зошто 

не се отвори да каже што му е маката, да разберат барем. 

Дедото мераклија на свирка замина со внуките, 

намигнувајќи ѝ на баба: – Ајде, бабо, на оро.  

 - Оди, море, таму, старо аро, уште за на оро сме ние 

со тебе. 

Дедото ги засука мустаќите, им намигна на внуките 

и ја спраштија нагоре по патот спрема сред селото, 
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потсвирнувајќи си по пат и потскокнувајќи како дете. Јана 

се насмевна, дедо ѝ беше голем оптимист, секогаш 

позитивен и во секоја пригода, во секоја згода или незгода, 

ја гледаше позитивната страна. Не му беше нему лесен 

животот, роден во турско, при крајот на деветнаесеттиот 

век, дедо му загинал за време на Илинденското востание во 

мариовскиот крај, татко му ни жив ни мртов се враќа од 

балканските војни за одма по тоа да биди мобилизиран за во 

Прва светска војна. Трагедии на македонскиот народ, што 

сè не истрпел.  

Дедото Павле како најстар во семејството се грижел 

за сите, во тешки услови, кога не знаеле од која страна ќе 

запукаат, кој е пријател, а кој непријател. Видел многу 

тешко, но затоа пак духот никогаш не го изгубил, му се 

радуваше на животот и во секој момент ги брои 

благословите дадени од Бога, посебно за внуките, кои му 

беа најдобар благослов досега. Од сите деца само Борис му 

преживеа, но и за тоа беше благодарен. 

 - Јано, мила, што се замисли толку, празник, ајде 

дотерај се и на оро, доста со мене овде, домашните обврски 

никогаш не завршуваат.  

 - Ќе одам, бабо, да до метам уште, сигурно гости ќе 

ни дојдат подоцна пак, да мезат пред да си фатат пат за дома. 

Баба е кротко и ја зема метлата од раката и ѝ запретува: 

 - Ако те фатам со неа по задникот ќе видиш ти, што 

не слушаш постари, ајде сиктер од тука, и дај Боже – се 

крсти бабата – да си најдеш некое ергенче на сред село.  

 - Бабо, толку ме нејќеш, сакаш да се ослободиш од 

мене веќе. 

 - Мила, вака ти велам оти премногу те сакам, ќе ми 

недостасуваш премногу, но треба ти да си го најдеш патот 

пред тебе за да ти биде убаво, со момче со дечиња. 

 - Има време, бабо, не сум престарена. 
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 - Па, јас не ти реков да се мажиш денес, само реков 

да си го сретнеш момчето. 

 - Мица оти не дојде да те подземе, да одите заедно? 

 - Вереникот ѝ е дојден, бабо, да се видат малку 

насамо.  

 - Со среќа да ѝ биде, касмет да има чупето, многу е 

добра и вредна, не за чудо Патко ја раздувал гајдата како 

никогаш порано, ха,ха,ха.  

 Се прекрстува баба Илина и благословува:  

 - Во сите куќи, Боже, само убавини!  

 - Ајде, Јано, рубите копринени и на оро, да пукнат 

душманите, внуко. 

 - Бабо, не доаѓаш ти? 

 - Ќе дојдам, мила, се пропуштало сред село денес, 

ама стар човек да одморам малку, ова колков лев пак ми 

задава мака, но не се жалам, доаѓа лето, топлина, па ќе биде 

подобро. 

 - Бабо, пази малку и одморај, да се чуваш. 

 - Добро, мила, ама еве ти не ме оставаш да одморам, 

ајде доста, оди играј со еснафот, биди ми весела. 

 Јана се дотера во убаво летно фустанче што ѝ го 

соши другарката Вита за Велигден. Ракавите до лакти, 

малку засукани, со ревери напред, копчиња до половината, 

тесно на половината, па потоа ѕвончесто сè до под колена, 

беше како принцеза. Ново сè за Велигден, тоа беше адет што 

многу го сакаше уште од мала. Се погледна во огледалото 

во салонот, кое беше закачено на жици на агол за да може 

секој да се види во целост. 

 Беше задоволна од изгледот, светлосината боја на 

фустанот со цветни дизајни ѝ ги нагласува очите. Јанините 

очи беа тема на разговор често дома, сестрите често се 

жалеа оти немаат такви очи, а секој еден што ќе ја видеше 

беше запленет од нивната убавина, мудрост и длабочина. 
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 Јана се насмевна задоволна и се упати нагоре по 

патот, пополека, одејќи како дама, уживајќи во моментот, 

со лицето поткренато нагоре за да ги впива сончевите зраци 

во убавото пролетно - летно време, во милозвучните звуци 

од музиката на сред селото и од џагорот на луѓето збрани 

таму.  

 За скоро стасува и насмевката ѝ се разлева на устата, 

ако некој ја видеше во тој момент на среќа, ќе помислеше 

дека е привидение, Самовила, толку беше лична, со 

прекрасна става, тенка, висока, долги костенливи сјајни 

коси исчешлани, до појас, лице овално, калешо, но со 

најубавите две сини езерски очи. 

 Јана е воодушевена од глетката, од мало до старо сè 

тука се збрало, море од шаренило, сите весели, распеани и 

разиграни. 

 Се намести понастрана да ужива малку во глетката 

пред да се најде со другарките, но мир не најде ни за миг, 

некој ја потргна за косите од назад, Јана се заврти, со 

намуртено лице мислејќи некое детиште, но се насмеа кога 

ја виде Мица, двете се гушнаа.  

 - За многу години празникот да ни биде! 

 - За многу години, Мицо, здравје и радости да имате!  

 - Кај си ти досега што те нема, се скапав барање, 

десет пати свртив круг наоколу сред селото, последна 

доаѓаш, чупо, а овде сите околни беќари доаѓаат само тебе 

да те видат. 

 - Ајде не изведувај многу, кој ме знае мене? 

 - Е, Јано, за многу работи си итра, ама за ова си 

глупава, да знаеш да не бев заљубена, сигурно и јас ќе бев 

љубоморна на тебе и твојата личотија.  

– Ајде, Мицо, гледам влечеш за пофалби, дали се имаш ти 

видено во огледало во последно време? 

Мица само ги рашири рацете и покажа на Јана, 

кревајќи ги веѓите нагоре:  
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 - Јас сум веќе ветена, не се важам – со широка 

насмевка одговори Мица. 

 - Сите беќари денес ќе си појдат дома заљубени во 

тебе, и со скршени срца изгледа ако не ги удостоиш со само 

една насмевка. А ти одма со крстена вода да се измиеш кога 

ќе стасаш дома, има и зли очи што ќе зјапаат во тебе  

 - Ха,ха,ха, добро, бабо Мицо – се насмеа Јана.  

 - Не се смеам, чупе, вистина ти велам. 

Никола се досадуваше до бескрај, беше тука со 

другарите, но имаше некој немир во душата. Си мислеше 

војската го смени, или пак животот којзнае. Но, сега не 

наоѓаше радост и задоволство во сè. Како нешто да му 

недостасуваше во животот. Нешто големо, но што беше не 

знаеше. Што му стана. Обично беше весел, и уживаше во 

музика и забави.  

„Можеби стареам“, си помисли, „можеби е време да 

се бара невеста, другарите веќе почнаа еден по еден да си 

наоѓаат девојки.“ Па друга мисла пак му се наврати, „има 

време, рано е, кој ќе се врзува уште сега“. Ама изгледа тоа 

беше причината за неговата досада. „Иван беше жива 

досада, цело време само за свршеницата зборуваше и од неа 

денес очи не тргна, а Стефан пак полн со надеж братучетка 

му ќе му мести некоја другарка, а јас трето тркало, никому 

не сум потребен“, потиштено си помисли Никола. Никола 

секогаш беше полн со самодоверба и им даваше совети на 

другарите, но никој никогаш не го прашал дали тој има 

некаква потреба од помош со нешто. „Убаво е некој да 

праша си имал или немал потреба“, се издиша Никола. 

Го заврти погледот од среќните и весели луѓе на сред 

селото и се упати спрема кооперацијата. Имаше неколку 

млади луѓе пред него, а чичето внатре служеше низ мало 

прозорче, и додека не разбереше секој од каде е, кој со кого 

е, немаше шанса да купиш нешто. Никола дојде на ред:  

 - Едно пиво ако може и пакет цигари.  
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 - Може, синко, како да не може, 20 динари ајде тука.  

Никола му ги подаде парите, а чичето почна да си 

прашува:  

- Од каде си, јунак, со кој си?  

 - Стрико, што ти е тоа на лицето?  

 - Каде што? Подај ми го пивото и оди види во 

огледало. 

Кутриот продавач му ги втурна работите и брзо се 

разбара огледало. 

Никола се насмеа:  

 - Се шегувам, нема ништо, само бев многу жеден. 

 - Ах, мангуп еден, ме насамари денес. 

„Редно беше“, си помисли Никола, ја крена раката за 

поздрав и се тргна на ќошот од кооперацијата под сенката 

на јаболкницата да ужива во пивото и да го гледа настанот 

од страна. Тргна од пивото, кое беше топло како моч, и ја 

стресе главата. Во ништо денес не најде задоволство. 

Размислуваше да си тргне по патот да си оди, но договор 

беше договор со другарите. Ќе издржи. 

Се заврти на другата страна спрема селото 

размислувајќи каде беше шталата каде што преспаа пред 

речиси години, „е, млади будали“, се насмеа Никола. 

Секогаш тој настан му оставаше убаво сеќавање и беше 

предмет на големи зафрканции со Иван и Стефан. Никому 

друг немаа кажано што се случи таа вечер, како ќе кажат 

кога ни самите не беа свесни што правеа. Селото беше 

убаво, како разгледница, од каде што седеше Никола се 

гледаше дел од селото пространо надолу – можеше само 

долно маало да го види.  

Во тој момент забележа една прекрасна појава, која 

чиниш лебдеше над земја наместо да чекори, така смирено, 

исправено, гордо, коси костенливи долги разлеани зад неа, 

чиниш крилја, лицето свртено малку нагоре, појава од 

бајките и соништата. Никола подзина од чудо, а срцето му 
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затрепери, му чукаше забрзано како да трчал од Извор до 

Малиново, струја му протече по ’рбетот, остана како 

маѓепсан.  

Подзинат така, си рече, „Боже, каква убавина, 

вистинска ли е или привидение? Има нешто волшебно во 

ова село секој пат кога ќе стапнам овде, нешто убаво се 

случува. Да не сум маѓепсан?“ Ја затресе главата, се 

насмевна Никола и си рече:  

 - Е, сега и гром да ме удри на место, нема око да ми 

трепне, ми се наполни душава со мерак. Која ли е оваа 

девојка?  Море, која сака нека е, макар и друга вера, моја ќе 

е – си вети Никола и несвесно десната рака си ја стави на 

срцето, кое сè уште биеше како лудо, се насмевна уште 

пошироко, еве срцево си знае што сака.  

 Во тој миг девојката подзастана, ја поткрена главата 

нагоре и неколку моменти ја набљудуваше сцената пред 

неа, така поткачена на височинката, волшебна насмевка ѝ се 

одрази на лицето, како бескрајно да ужива, ги подзатвори 

очите, и остана така неколку мига.  

 Никола остана занесен, маѓепсан од нејзината 

убавина. Не беше само надворешната убавината, имаше 

нешто прекрасно што ѝ зрачеше од душата. Никола се 

држеше поцврсто за срцето, му чукаше забрзано, мислиш 

сакаше да скокне од градите. Каква појава, јаве е или сон, да 

не е ова пивото некое изветреано. Остана така закован на 

исто место, нозете ги чувствуваше како да му се 

зациментирани, не можеше да мрдне од место и да сакаше, 

забрзано дишеше. Девојката се пикна во собраниот народ и 

исчезна од видикот на Никола. Студенило одма го зави, 

како некој да му ја одзеде сончевата светлина.  

 Седна под сенката, го остави пивото и запали цигара, 

тргна неколку пати и длабоко издиша, полека срцето му се 

смири, а радоста во животот му се врати. Сега имаше 

животна мисија, да пронајде која е девојката. Уживаше во 
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сопственото друштво и сопствените мисли, се намести 

убаво на зелената трева, ја изгасна цигарата, колената ги 

крена спрема градите и се потпре на стеблото од 

јаболкницата. Сега сите звуци и сета врева му звучеа како 

небесни ангелски ѕвонци. Ја заниша главата и ја потпре на 

стеблото, ги затвори очите и буден мечтаеше за самовилата 

што ја види. Вистина ли беше или само провидение добиено 

од мојата досада денес. Се насмевна Никола – Ако ме лажат 

очиве, срцево не ме лаже – кое сè уште забрзано чукаше и 

му ја разлеваше топлината по телото. „Некое волшебно 

место е ова Малиново, секој пат кога ќе дојдам, ми се 

случуваат ненадејни пријатни нешта“, пак си помисли.  

 - Морам сега да ги честам Иван и Стефан што ме 

убедија да дојдам. Си имав планови договорено со Рада да 

одиме кај роднини наши во село на спротивната страна на 

Малиново. Но, Стефан упорен ајде, ми требаш, ајде на 

гледање ќе одиме и ќе му правиме друштво на Иван, пак на 

гости кај тетка ми, знаеш какви домаќини се. А што има за 

мене таму, паметиш што ни се случи минатиот пат од 

пиење. А освен тоа  Иван со вереницата, тебе Мица ти вети 

да те запознае со другарка, а јас трето тркало.  

 - А, бе, брат, село моми убави и за тебе ќе се најде. 

Еве ако не ме бендиса другарката на Мица, тебе ќе ти ја 

оставам, јас друга ќе барам – го удри по рамо Стефан.  

 - Ајде, де ќе дојдам, но само ако имам прв избор на 

која било девојка што ќе ми фати око и ако ми фати око. 

 - Ха,ха,ха, ништо ново не кажа, јас покрај тебе шанси 

немам, не знам навистина што гледаат девојките толку во 

тебе, нема село каде што немаш по неколку скршени срца 

оставено.   

 - Ее, не вели така, еве братучетка ти Мица наместо 

во мене во Иван се загледа.  

 - Мица е моја крв и е паметна, ти си срцекршач.  
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 - Ајде не претерувај сега, знаеш многу убаво дека не 

трчам толку по нив како тебе, треба да ги оставиш сами да 

дојдат до тебе, ти само парадирај како паун и ќе видиш 

резултат, така се ловат женски, колку ти одиш по нив, толку 

подосаден им стануваш, а јас повозбудлив станувам, 

загатка.   

 - Ајде, де, ќе се најде и за нас некоја, 

понеспособните, ако не можеме сами, родителите одвај 

чекаат да им речеме.  

 - Мене не ме мешајте, јас сам си најдов, благодарност 

до Никола што глуми незаинтересираност, виде Мица овој 

многу кренат, па си рече дај да му дадам шанса на Ивана.  

 - Ќе си најдеше ти шанса ако не ти помогнев со совет 

за писмото, шутрак еден – го плесна Никола по глава Ивана. 

– Ем заљубен, ем ќе се посере в гаќи од срам. Кога јас ќе 

најдам нешто што сакам, а, бе, ќе ве изгазам ако треба, па 

биле другари или непријатели.  

 - Леле, Стефан, да се тргнеме ние од овој, ајде да си 

се жениме, нека талка тој по светот, девојките една по една 

ќе се омажат, па ќе трча после по некоја стара чупа или по 

некое дечурлиште недорастено, ако некој татко не му ја 

столчи прво главата како на змија. 

 - Ха,ха,ха,– Стефан го гушна Никола – ајде, брат, не 

знаеш каде е среќата, треба да се биде на право место во 

право време. 

Никола се сети на овие зборови на Стефан и се 

почеша за главата, Боже, има ли писание или сами си ја 

пишуваме судбината, вчера овој разговор го водевме, а 

денес веќе видов нешто што ме заинтересира. 

Со рој мисли во главата Никола стана од каде што 

седеше под јаболкницата, го истури недопиеното пиво на 

тревата и тргна да го врати шишето во кооперацијата.  

 - Сакаш уште едно, момче, еве едно од мене, што ме 

насамари.  
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 - Да беше поладно, стрико, може ќе ме излажеше, 

сполај ти, ајде на помош празникот – му го подаде шишето 

низ прозорецот.  

 - Нема за што, момче, и тебе со среќа празникот, па 

до година со невеста под рака да ни дојдеш во селово. Те 

фати за око некоја од нашево село, најубави моми имаме. 

 - Сега одам да видам на оро што лични девојки 

имате. 

 - Најубавите, момче, слушај ми го зборот, моите сите 

се омажија, инаку одма те земам дома зет да те правев, едно 

зетче, слушај, ако сакаш да ти кажам за фамилиите, кои 

чинат, кои не, да си знаеш онака.  

 - Фала, стрико, ако бендисам мома, ќе се вратам да 

дадеш благослов, ајде со здравје.  

Се упати Никола спрема собирот и морето народ да 

ги бара другарите и да види дали Стефан досега се запозна 

со другарката на Мица. Намерно стоеше по настрана додека 

не се запознае со девојките. Беа добри другари, но често 

забележуваше мала љубомора кога девојка што ќе бендиса 

очи не вадеше од Никола. Беше највисок, најкрупен, 

најсамоуверен од другарите и лесно забележлив, па  

другарите, иако згодни момци, паѓаа во втор план. Никола 

сакаше сите околу него да бидат среќни, па често наоѓаше 

начини да не стрчи.  

Никола се шегуваше со продавачот Сотир, но тој 

завалијата мерак за озборување не сфати, туку се озари од 

среќа дека можно е тој да биде одлучувачки фактор за 

момчето да си одбере невеста. – Силна ѕверка – си рече 

Сотир – ќе го усреќи тоа семејство каде што ќе стане зет.  

 

 

 

 

 



~ 144 ~ 
 

Глава 11   

Сред село  

 јуни 1966, с. Малиново  
 

Јана беше многу популарна и сакана од врсниците, 

така помина многу време додека се поздрави со сите и си 

посакаа среќен празник. 

Беше мераклија за играње и не пропушташе шанса да 

се фати на оро кога некоја од другарките ќе ја повлечеше, 

но штом ќе се фати на оро, одма момчињата се 

натпреваруваа кој ќе се фати до неа. Јана не им обрнуваше 

внимание многу, си уживаше во играњето, но за сите имаше 

по една насмевка за која не беше свесна дека им ги топи 

срцата на момците, и ако веќе не беа заљубени, до тогаш се 

заљубуваа на самото место. Момчињата дојдени од другите 

села прашуваа која е и чија е онаа девојка, а момците од село 

љубоморни им велеа да не се загледуваат многу оти е веќе 

ветена или дека ќе им ги искршат коските ако се доберат до 

неа. Во борбата за љубов и за прекрасна девојка немаше фер 

игра. Љубоморно си ги чува девојчината од селото, но 

младешката врела крв често ги доведуваше и до тупаници и 

клоци, кои фрчеа меѓу момците на оваа тема. Момците од 

селото ја гледаа и воздивнуваа од далеку, никој немаше 

смелост да ѝ се доближи, едно поради тоа што сите ја ставаа 

на висок божествен пиедестал, а друго поради татко ѝ, 

неговиот непредвидлив карактер, но повеќе поради 

неговата пушка, без која од село не излегуваше и тешко на 

оној што ќе биде начекан да зјапа во Јана или не дај Боже да 

се добере до неа. Ќе треба некој силен јунак да собере 

храброст да се спротивстави на таа наезда ако сака Јана да 

биде негова. Ќе бидат интересни следните неколку години 

додека Јана не се омажи, си разговараа меѓусебно жителите 

на селото очекувајќи некоја драма во блиска иднина. Или 

Јана ќе побегне бегалка или некој ќе крка куршум, друг 
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избор не гледаа во ситуацијата и си ги советуваа своите 

синови да бараат полесен плен. Како излезе таков сокол од 

оној гавран, се чудеа. Истите тие луѓе што го жалеа за 

неговите неволи и страдања во минатото, го критикуваа сега 

на големо. 

Заврши орото „Марица“ каде што младите што 

летаа, чиниш на земја не газеа, начекаа малку да здивнат, 

очекувајќи да продолжи бавно оро за постарите што немаа 

сила да скокаат. Но, музичарите уживајќи во полетот на 

младите свртеа на „Елено“ и кој кај се најде пак се фати на 

орото додека сè уште потта им течеше по челата.  

Мица ја здогледа другарка си, па, оставајќи го 

саканиот да се забавува како сака, се проби вешто до Јана, 

двете беа добри играорки и ова им беше омилено оро во 

склоп со песната „Еј, мори стара вампирке“, за која често се 

кикотеа и велеа дека ќе им ја порачаат на свекрвите. Двете 

почнаа да играат, да везат со нозете заедно, а со ставата 

горди исправени како тополи, но не за долго останаа да се 

држат за раце, момците еден по еден се фаќаа помеѓу нив и 

ги разделуваа. Беше смешно дури да се гледа како момчето 

што ќе беше оддалечено се мршти, а тоа што фати рака до 

Јана е озарено од среќа, која траеше само неколку секунди. 

По неколку круга скокање заврши брзото оро и сврти на 

побавни песни. Мица задишана се проби пак до Јана и ја 

тргна настрана на голема жалост на момците што не стасаа 

да се фатат до неа, и ја провна раката под нејзината и ја 

оддалечи малку од орото и гужвата. 

 - Јанче, море, кај си, убавино, преубав ти е фустанот, 

како ти стои како на самовила, ех, и јас ќе се заљубам во 

тебе.  

Јана ја потурнува по рамото:  

 - Не треси глупости, Мицо, опијанета си од љубов. 

 - Сум, Јано, ќе видиш, најубаво чувство на светот е. 
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 - Ајде дојди те молам, ќе ме отрујат оние моите 

братучеди, те чекаат да те запознаат, и со секоја секунда сè 

понестрпливи стануваат. Замисли, најпопуларна сум сега сè 

поради тебе, затоа што сме другарки.  

 - Мицо, чекај малку – задишана Јана сакаше да ја 

извлече раката на Мица, но таа не обрнувајќи внимание си 

продолжи. 

 - Но, му ветив на братучедот Стефан, најдобар 

другар на мојот Иван, тој што постојано те поздравува, а не 

знае која си, дека со него прво ќе те запознам, Јано, сака да 

му бидам сводник за тебе, уште пред да те запознае, 

ха,ха,ха, те молам за мир во фамилијата посвети му малку 

внимание и ако не ти се допаѓа. 

 - Знам, знам, знам – ја прекина Јана, која никако не 

можеше да дојде до збор – не си спремна имаш време, а тој 

рака на срце згоден е, и мора да е, моја крв е, но на секој 

окото различно гледа. Ох, колку би сакала да се бендисате, 

па после ќе бидеме роднини, замисли, и во исто село ќе 

живееме, нели ќе биде убаво. 

 - Еј, сега, Мицо, тоа се фантазии, еднаш ми го 

местиш на Иван братот, јатрви да бидеме пак сега братучед 

ти. Добро, нема бегање, поради тебе ќе се запознам, но само 

толку, ако е досаден, знаеш дека ќе му кажам во очи, а и тебе 

богами. Никогаш порано не беше толку досадна и упорна, 

ова љубовта сосема те смени, мажи се порано и бегај да не 

ми досадуваш. 

 - Ха,ха,ха, знам, Јано, и така треба да му кажеш она 

што мислиш, а дека сум споулавена од љубов и возбуда, е 

нема да те лажам, така е, јас сум среќна и сите сакам да 

бидат среќни како мене.  

Ја тргаше за рака и ја влечеше така речи кон групата 

што стоеше на височинката пред кооперацијата. На одење 

секој еден од мало до старо ги запре, да се поздрават. На 
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крај по 10 минути стасаа до Иван и групата младичи и Мица 

без увод право застана до Стефан и ги претстави.  

 - Јана, сакам да те запознам со мојот братучед 

Стефан. – Го рече ова, ја извлече раката од под нејзината, ја 

поттурна Јана спрема Стефан, а таа вешто се заврти и се 

залепи до Иван.  

Стефан подава рака да се поздрави, а целиот се 

вцрвува во лицето како рак во тенџере, јазикот му се 

задебелува. Па ова е најубавата девојка што ја има видено, 

провидение, како досега да не ја запознал, а имаше повеќе 

пати дојдено на гости кај тетка му. Стефан, целиот збунет, 

останува подзинат и како да заборави да зборува. 

Јана ја забележува неговата непријатност и тоа ѝ дава 

повеќе храброст, како и сите други, немаа храброст да ми 

зборнат, па, гледајќи го право во очи, ја пружа десната рака 

и вели: 

 - Мило ми е, Стефан јас сум Јана, другарка на Мица, 

се надевам убаво си поминувате во нашето село. 

 - Ах, ах – Стефан ја пружа раката, но целиот се 

сплетка, не само убава, туку каков милозвучен глас има и 

очигледно е интелигентна девојка, си вели, но јазикот 

никако да му се одврзе. Како недоветен ја држеше за раката 

и се црвенееше додека Јана нежно, но цврсто ја оттргнува 

раката од неговата. 

 - А ова е мојот Иван – и подалеку од него, на шега 

вели и застанува помеѓу Јана и Иван. Јана ја трга понастрана 

и му подава рака на Иван. 

 - Мило ми е, Иван, јас сум Јана и честитки 

најсрдечни, со душа ја очекувам вашата свадба наесен.  

 - И јас! – Иван вели и ѝ намигнува на Јана додека 

Мица го подудира по раката.  

 - Мицо, одличен избор на момче – му намига на 

Иван.  
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Мица пресреќна ужива во ситуацијата и продолжува 

со запознавањето. Ова се Васко и Трајче, сите другари на 

Иван и Стефан од Извор.  

Стефан сè уште немаше изустено збор, а Васко и 

Трајче се подудираат со лактите, го гледаат како се поти, ех, 

што шала ќе има после, има да го капнат од зафрканции. 

Стефан на сите им се фалеше дека братучетка му ќе му оди 

стројник за најубавата девојка во селото, но Јана ги надмина 

очекувањата на сите, а Стефан кутриот остана како 

маѓепсан. За да ја спаси малку непријатната ситуација, Јана 

ги покани момците на оро.  

 - Ајде на оро, како нашава музика нема никаде 

наоколу – сите се сложија и тргнаа по Јана. 

Јана се заврти назад да види дали групата ја следи 

кога погледот ѝ падна на едно згодно момче што полека 

чекореше од кооперацијата спрема нив. Тој застана како 

стаписан, но брзо се прибра и продолжи да чекори право кон 

нив. Ама беше појава, со црна коса, малку подолга, кадрава, 

со едно праменче над челото, широки рамена, права става, 

вистински примерок на машкиот род, како вајан беше од 

скулптор. Погледите за миг им се сретнаа, а на Јана срцето 

ѝ затрепери, зачука  силно и топлина ја облеа по телото. Се 

гледаа некоја секунда, која на Јана ѝ се чинеше како 

вечност, па со мака прва го спушти погледот и се заврти 

спрема сред селото и танецот. Од тој момент, со крвта така 

зовриена стана многу посвесна за себеси, и за својот изглед, 

ја тргна косата назад зад рамената, да лежи на плеќите долга 

речиси до појас, си го замазни фустанот со испотените 

дланки, уште повеќе се исправи и ја крена главата горделиво 

нагоре. Се фатија на оро, момците надевајќи се на бавно оро 

за да ѝ потшепнуваат на Јана, но за нејзина среќа беше 

„Пајдушкото“ и не можеше да се зборува, тамам ѝ дојде за 

да си ги среди мислите. Стефан, сè уште не предавајќи се, 

се фати до неа, Васко од другата страна па Мица, Иван и 
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Трајче. Јана везеше по затапканата земја, чиниш лебди во 

воздух, со таква полетност и леснина танцуваше, беше 

милина да се гледа. Додека играше имаше чувство дека две 

очи упорно го следат секој нејзин чекор. Стефан беше 

згоден, рака на срце, но повеќе ѝ се допаѓаше како другар, 

како братучед да ѝ е, и не ѝ беше привлечен како момче за 

неа. Ѝ беше слатка таа негова збунетост. Ѝ кажа на Мица 

уште пред да се запознаат да му пренесе дека нема намера 

за мажење, премногу е млада, да не си губи време детето со 

неа, да си бара невеста. Сите млади весело потскокнуваа на 

разиграното „Пајдушко“. На знак на ороводецот се вртеа и 

ракоплескаа со рацете, милина да гледаш. Кога орото 

заврши, сите се собраа во група задишани и некое време 

никој не можеше да проговори додека не им се врати здивот.  

Јана го крена погледот и го упати кон местото каде 

што го виде непознатиот младич. Стоеше сам потпрен на 

јаболковото дрво, чиниш Адам во Градината на Идн, и 

гледаше право во неа, без дa трепне. Немаше ништо 

срамежливо во неговиот предаторски поглед, толку чиста и 

јасна беше неговата порака, за што Јана се чудеше како 

може со поглед толку многу да се каже и да разбере. 

Неговиот поглед како да ја стрелаше, и продираше длабоко 

во душата, секоја честичка од тој поглед ја чувствуваше на 

својата кожа, топлина ѝ удри во лицето, за малку ќе ги 

кренеше рацете да се фати за образи, но знаеше дека има 

друга причина за црвенилото од енергичниот танец и 

летната топлина. Младичот во тој момент се исправи и 

намигна со десното око. „Ох, колку беше примамлив“, си 

помисли Јана, ја влечеше кон себе како со невидлив конец. 

Таа збунета се збрка, се спрепна, и го згреши чекорот, но не 

залудно беше добра игроорка, за миг се снајде, без некој 

околу неа да забележи. Но, сигурна беше дека младичот 

забележа по неговата таинствена насмевка. На Јана ѝ 

доаѓаше да се плесне по лице за нејзината неспретност. 
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Зошто му даде причина на младичот за уште поголема 

кокетност и самодоверба и им долеа храна на неговата 

машка гордост и самоувереност.  

 „Зошто толку многу гледа во мене? И зошто моето 

тело одговара на неговиот поглед? – се прашуваше Јана. 

Сите момци ме гледаат, но досега никој со таков интензитет, 

ми дава некое чувство како да сме се сретнале порано, но 

глава давам дека прв пат го гледам“ – воздивна Јана. Но, 

навистина ѝ беше мило за чувствата што ѝ ги разбуди тој 

непознат млад странец. На 18 години можеби не беше 

спремна за мажење, но за да развие романтични чувства 

беше повеќе од спремна. Од тој момент секој еден околу неа 

престана да постои.  

„Можеби во друга гледа, па мене ми се чини во 

мене“, размислуваше, иако нешто во себе ѝ кажуваше да не 

се залажува, дека во неа гледа. Со тешка мака го одвои 

погледот од младичот и се заврти кон групата млади со неа, 

кои постојано нешто кажуваа, се смееја, а Јана беше отсутна 

со мислите.  

За среќа, Мица пак ги одведе на танецот, па весели, 

насмеани пееја на цел глас „Девојче бело црвено, не оди 

рано на вода“ и вртеа кругови на сред селото. Следното 

вртење на орото Јана не одолеа, па го крева погледот пак 

кон јаболкницата. На големо изненадување на Јана, 

младичот  ја сменил положбата, ја напуштил јаболкницата 

и сега стоеше неколку метри до орото и овој пат Јана знаеше 

со сигурност дека гледа намерно во неа со многу сериозен, 

замислен, мечтателен поглед, за разлика од другите момци, 

кои ја гледаа со зелени насмевки на нивните усни. Таа 

сериозност ја заинтересира уште повеќе. Јана леташе 

грациозно на орото како што само таа умееше додека 

долгата, сјајна коса ѝ се вееше зад неа, а погледот на 

момчето како да ѝ даваше дополнителен елан и енергија, од 

кој се чувствуваше некако поженствено.  
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Со последните звуци и на гајдата и тропотот на 

тапанот заврши орото, музичарите ги оставија 

инструментите, ја забришаа потта од испотените чела и 

побараа ладна вода да се оладат. Групата млади со Јана 

завршетокот на орото ги најде на спротивната страна од 

сред селото. Наместо музиката, џагорот на присутните се 

крена до небеса.  

 - Браво, колку добро играш, воодушевен сум, Јано – 

конечно Стефан го пронаоѓа својот глас. 

 - Фала, Стефан, и ти не си лош.  

 Стефан пак се зацрвени, многу му се допадна Јана, 

но Мица веќе му шепна да не се надева многу, млада е 

многу, дури таа да се реши, нема шанса нејзините да ја 

дадат, како зеницата на окото ја гледаат. Испушти една 

воздишка Стефан и се сневесели. Но, младоста и надежта 

одеа рака под рака, пак си реши дека ќе ужива во денот, и 

во друштвото на Јана, па што ќе биде нека биде после. 

Стефан беше сличен карактер како Мица, секогаш 

позитивен и реално ги гледаше работите.  

 - А, бре, што се стори со Никола, еден час го немам 

видено, да не најде некоја девојка, па се скри во грмушките, 

ха,ха,ха – се насмеа Иван. 

 - Со него ништо не е чудно – одговори Васко. 

 - Арно ако нашол девојка, но да не лежи пијан во 

некој дол  – се насмеа Стефан, потајно радувајќи се што 

Никола не е со нив во моментот. – Пред некое време рече ќе 

оди по пиво до кооперацијата.  

 - Е, ништо чудно, на сите тоа ни се случило – 

одговори Иван – познато ни е местото – и му намигна на 

Стефан.  

 - Туку ајде да го побараме, другари, да не му ја има 

некој стокмено некоја ако гледал по некоја девојка овдешна, 

овде само во голема група се оди по други села, селаните 

љубоморно си ги чуваат девојките за нив. 
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Цела група тргна накај местото каде што стоеја 

претходно. Јана забележа дека одат во правец на 

непознатиот младич. Внимателно го слушаше разговорот на 

ергените. Мица напред со Иван и Трајче, а Јана со Стефан и 

Васко неколку чекори поназад. Мица се заврти и ѝ рече на 

Јана: 

 - Јано, сите ќе одиме кај нас дома да одмориме по 

сред село и на кафе пред да си одат момциве, ајде дојди со 

нас.  

 - Ајде дојди – собра храброст Стефан да ѝ рече – 

празник е денес. 

Јана се насмевна и си рече зошто да не, секако на пат 

за дома се одеше. 

 - Добро, ќе поминам накратко. 

 - Одлично, мило ми е, ајде да одиме оти сум 

премногу жедна, а и гостиве мои сигурно се, каква 

домаќинка сум јас жедни преку вода ќе ги пренесам. Туку 

барајте го и оној загинатиот – извика Мица  

 - Ене го, бе, Никола – посочи со раката Васко – дреме 

како мисир онде под сенката, што му е денес, на оро не го 

видов, инаку од оро не се пушта, сака сите да го гледаат каде 

се петели.  

Јана погледна во правецот каде што покажуваше 

Васко, толпата народ се имаше разретчено, па го виде 

непознатиот младич како седи под сенката, потпрен на 

стеблото.  

„Аха, Никола се вика“, си помисли Јана, нешто ѝ 

велеше во мозокот дека треба да се сети на нешто, нешто 

што беше многу важно, и сето внимание го посвети на 

ментална припрема за големата средба со непознатиот 

младич што предизвикуваше чувства во неа од далечина, 

„тек какви ли чувства ќе побуди во мене кога лично ќе се 

поздравиме и ќе ја допрам неговата рака. Или ова се само 

мои внатрешни измислици и волшепството, ќе поминат кога 
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ќе ја допрам неговата сигурно испотена дланка.“ Но, крвта 

ѝ пееше и Јана беше многу возбудена од скорешната средба 

со Никола. Групата млади изморени од танцот пополека се 

влечкаа кон јаболкницата, а тој си остана да си стои 

ноншалантно кај дрвото.  

Јана беше веќе на десетина метри до младичот, си 

мислеше ќе испари од возбуда од средбата со таинствениот 

младич кога се слушна плачливиот глас на Марија од 

некаде. 

 - Јано, Јанооо, цецееее, ме болииии, леле, леле!  

  Јана беше речиси излезена од толпата народ, Мица, 

која беше најнапред со Иван, веќе се поздравуваше со 

Никола. Во тој момент кога Јана го слушна плачливиот глас 

на сестра си, погледот ѝ беше вперен во младичот, кој сега 

доби име Никола. Никола пак ја држеше раката на Мица, но 

погледот му беше вперен во Јана, полн со мечта, исчекување 

и некаква нетрпеливост.  

Јана чувствуваше како со најсилен магнет да ја влече 

нешто спрема Никола. Секоја клетка од нејзиното младо 

тело беше разиграна и растреперена и секоја од нив 

индивидуално ја влечеше кон Никола. Ништо друго на 

светот Јана не сакаше во тој момент, туку да биде во негово 

друштво, да му го слушне гласот, да му ја допре раката во 

поздрав, да се удави во неговите очи чија боја не можеше да 

ја види од оваа далечина. Но, Јана имаше цврста волја и 

најмалата сега 12-годишна сестричка, која бескрајно ја 

сакаше во моментов, беше приоритет. 

Стефан сè уште стоеше до Јана, раскажувајќи за ова, за 

она, од што Јана низ збор не разбра, тој ја чекаше заедно да 

се приклучат кон групата, додека Трајче забрза да ги остави 

неколку мига насамо. Од некаде долета Марија и се впушти 

во прегратките на Јана, сè уште цимолејќи и забрзано 

раскажувајќи што се случило.  
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 - Стефан, оди слободно со Мица и другарите – му 

рече додека ја гушкаше сестричката, која продолжување да 

плаче. 

 Стефан нажалено ја гледаше: 

 - Се надевам ќе дојдеш подоцна кај Мица да се 

подружиме уште малку.  

 - Ќе се видиме можеби, да видам што е со Марија.  

 - Марија, ајде доста плачки, голема си сега, срамота 

е. Ова е Стефан, братучедот на Мица. – Марија го крена 

погледот, си го избриша носот со ракавот и проба да му се 

насмее на Стефан.  

 Стефан ѝ подаде рака: 

 - Мило ми е Марија, јас сум Стефан.  

Стефан ја погали по косата и се заврти да оди, се 

премисли и ѝ рече: 

 - Дојди и ти, Марија, кај Мица после, има нешто да 

ти раскажам.  

 Марија се насмевна. Јана ја гушна сестричката и 

клекна до неа:  

 - Што е, мила, што се случи, зошто плачеш?  

Марија шмркна со носето, на 12 години уште беше 

како дете по раст, па беше и многу палава, солзи ѝ се слеваа 

по образите, цимолеше: 

 - Ме турна од оградата на црквата оној смотаниот 

Миле.   

Јана ѝ го истресе фустанчето на Марија и ја праша:  

 - Те боли нешто, мила, или само си лута што падна? 

 - Ме боли ножето овде – Марија покажа на десниот 

глужд.  

 - Како дојде до овде?  

 - Пеш, ама ме боли.  

 - Сè е во ред, нема ништо скршено, можи малку 

натратено...  

 - Зошто те турна Миле?  
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 - Рече не е таму за чупиња, само машки смееле.  

 - Ах, кога ќе го фатам јас тој Миле. Ајде сега биди 

храбра, пополека ќе одиме дома, ама голема си, не можам 

да те кревам, ќе одмораме по пат.  

Ја зеде за рака сестричката и зборувајќи ѝ по пат за 

да ѝ го одвлече вниманието си тргнаа надолу по патот. 

Никола го следи прогресот на Јана и врие од лутина на 

Стефан што не се понуди да им помогне да го однесе 

девојчето дома, очигледно беше дека накривува и ја боли 

ногата. „Е, тоа е неспретност и себичност“, си помисли, кај 

него се појави заштитнички дух и го копкаше душата да 

стрча да помогне. Но, не доликуваше така незапознати да се 

меша, имаше непишани правила на однесување, но ако така 

постапеше, сите од друштвото ќе знаеја дека гледаше во 

девојката, а од нив, освен Стефан, никој не виде што се 

случи. Но, очигледно беше дека таа е таа другарката на 

Мица, со која Стефан се фалеше дека братучетка му ќе го 

запознае. Насмевката ја чуваше залепена на усната, но му 

идеше да ја откорне јаболкницата од бес. Каква само збрка 

се случи. Стефан тогаш се доближи до групата и проговори:  

 - Мицо, Јана се извини, мора да оди дома со 

сестричката, рече ќе дојде подоцна. Мицо, ќе мораш да 

појдеш да ја земеш ако не дојде сама, празнина ни остави 

откако замина.  

Никола го слушна ова, го жегна нешто во срцето, но 

подголтна и рече, за да ја испита ситуацијата.  

 - Стефан, кај е, бре, девојката, цел ден стојам 

настрана, да не ти попречам како другар, а ти не ме 

удостојуваш ни со едно запознавање.  

 - Ќе има свирки и пред мене и Мица ако се прашува 

Стефан, ха,ха,ха – се изнасмеа Иван – се зацапа овој, готов 

е!  

 - Аман, бре? – изусти зајадливо Никола. 

 - Ќе има ако сака Господ, ќе има, но не одма.  
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 - Ајде аирлија – додадоа Трајче и Васко – не ни даде 

да се дојдеме до девојката, љубоморно ја чуваше до себеси, 

ама не виде како јазикот му се врза, не можеше ништо да 

изусти, ха,ха,ха – се изнасмеа Васко. 

 На ова Стефан се зацрви малку и засрамено рече: 

 - Ехе, почекај со честитање, само пола работа е 

завршена, јас спремен, но девојката не е, а не мислам ни за 

скоро ќе биде, според она што ми кажа Мица. 

 - А рече Јана се вика? Убаво име, дали беше таа 

девојка што доаѓаше со тебе наваму. 

 - Да, таа, Никола – Стефан ја става раката на срце – 

а, бе, брат, полична немам видено, без збор ме остави, зинав 

од чудо кога се појави пред мене, но сум немал среќа, брат, 

ете само малку очи да си исплакнам од нејзината личота, ми 

го скрши срцево Мица, ми рече да не се занесувам многу 

затоа што е млада уште девојката и не е спремна да се 

удоми. Оф, леле, срцево ми е веќе скршено од еднаш што ја 

видов, ами ги жалам овие беќариве од селово, ти секој ден 

да ја гледаш, а да не биде твоја, е тоа ти е страдање.  

Никола се развесели на овие зборови велејќи си:  

„Море, за мала има лек, ќе порасти, туку само да не 

е ветена, посебно не за тебе, другар Стефан. Но, и со него 

сум спремен да се борам за таа девојка, пријателството е 

второстепено кога е во прашање љубов.“ А Никола си рече, 

тие чувства, таа магична привлечност можеше само така да 

се дефинира. „Јана, Јана“, го повторуваше во себе името, 

„колку убаво елегантно име, токму ѝ одговара.“  

Огромна празнина, цела јама му остана во душата 

откако Јана исчезна од видикот негов. Со толкава возбуда и 

нетрпение очекуваше да се сретнат конечно, да ѝ ја допре 

раката, да ѝ ги види очите, морници го полазија по цело тело 

на самата помисла. Издиша длабоко, еј, да му се сневиди, 

ете не било да биде во моментов, но ќе даде Господ друга 
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шанса. Никола сега се расположи малку и тргна со 

друштвото кон куќата на Мица.  

Јана за брзо замолкна додека пополека одеа кон 

дома, преокупирана од мислите. Каква шанса пропушти, 

кои ли демони сега се замешаа да го прекинат тој момент. 

Зарем беше коинциденција баш во тој момент да бидат 

попречени да се сретнат. Ах, којзнае како работи судбината, 

се издиша Јана длабоко, а во душата ѝ идеше да седне и да 

се расплаче.  

Но, ги крена рамената, ја исправи главата високо и 

си рече: „не било да биде денес, кај е среќата никој не знае, 

што е мое ќе си дојде, што вели баба Илина.“ Си се насмевна 

таинствено и во мислите си ги анализираше чувствата што 

денес ѝ се пробудија. Боже, вакви ли беа чувствата на 

заљубувањето? Можно ли е да се заљубиш во некого што не 

го знаеш? Прашања и само прашања за кои во моментов 

немаше одговор.  
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Глава 12   

Жетва   

јули 1966, с. Малиново 

 

Судбината не беше многу наклонета кон Борис, па 

ете сакала тој Борис Златчески да има само женска челад, 

три прекрасни, здрави, лични ќерки. Господ им ги подарил 

со мала помош од неговата жена Пауна. Но, има ли некој 

задоволен со тоа што го има, а да не бара леб преку погача? 

Нема таков роден од мајка, така и Борис. Не изустуваше 

ништо на глас, но мислите му се роеја во главата како 

штотуку изроено ново улиште. Често си мислеше како да 

имаше две јас во себеси со сосема спротивставени желби. 

Си ги сакаше децата, немаше збор за тоа, но не покажуваше 

никако надворешно. Не беше способен да покаже други 

чувства, освен, лутина, бес и незадоволство. Ако од време –

на време мала насмевка му се излажеше на лицето, одма се 

чувствуваше виновно некако, за другарите и браќата што 

лежат под земја, за нивните мајки сè уште завиени во црно, 

за страдањата и маките човечки.  

Му беше тешко и тоа што нема син, кој ќе го 

продолжи името нивно, сојот нивни, но за ова повеќе 

страдаше поради родителите, како единствен преживеан 

син сакаше да направи сè за да не ги разочара на таа тема. 

Без вреден се чувствуваше, како не маж, слаб, како да ги 

изневери браќа си, кои пред да заминат во борба си ветија 

кој ќе преживее да ги чува старите, имотот и името нивно. 

Само еднаш му се испушти во сите овие години кога 

му спомена на татко му Павле за оваа мисла, кога Марија 

имаше 5 години, но татко му го подучи да биде благодарен 

со она што го има. Здрави прави деца, куќата полна и весела.   

 - За стоката, синко, сите се радуваме повеќе женски 

да се раѓаат, а за децата сакаме синови, гревота е да се 

жалиме и спротивставени желби да бараме од Севишниот. 
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Домазет ќе си земеме, синко, за една, воопшто за тоа да не 

се секираш – го чукна сина си по рамо.  

 Не сакаше кутриот Павле да спомене што фајде тој 

имаше со тројца синови за двајца да гнијат в земја сега, а 

третиот пола човек се врати, но и за тоа му беше благодарен 

на Бога.  

 - Три ќерки!!! Три чеизи, татко, три свадби треба да 

се прават, трошок колку сакаш, а името на сојот ќе исчезне 

без поврат.  

Кој име ќе продолжи на семејството беше 

најголемата болна точка на Борис, толку страдања за 

нивната лоза да ја снема со него, е, немаше правдина. Павле 

многу добро му ја разбираше болката: 

 - Така било пишано, сине,  нашата крв ќе продолжи 

низ твоите три ангелчиња, па едно од нив да се надеваме и 

ќе го продолжи името, ако не сепак крвта наша и на нашите 

предци ќе тече и во жилите на нивните деца. 

Откако се роди најмалата Марија, неговата жена 

Пауна уште еднаш не остана бремена. Со петтото 

породување одвај ја спасија да не замине и таа кутрата од 

крвавење. Докторот ја посоветува свекрвата Илина:  

 - Тетке, детево да ви е здраво и живо и последно да 

е, ако роди друго, ќе умре жената.  

Борис баш тогаш го имаа тие неговите демони 

навјасано и не беше тука. Мајката одлучи да не му кажува. 

Откако Пауна не забремени уште еднаш, Борис си мислеше 

Господова работа, решил Господ да го казни, но свекрвата 

Илина по инструкции на докторот си ја подучи снаата како 

да се заштити за да преживее. А Борис толку многу 

мечтаеше по син. Е, она што не го знае човек не му ни пречи, 

така и Борис, сакал не сакал, мора да живее како умее и знае 

со болката.  

Илина и Павле воопшто не се секираа на оваа тема, 

си ги сакаа и разгалуваа внуките и си шепотеа под покривот. 
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Ќе си земат еден домазет и ќе си проживеат Борис и Пауна 

поубаво дури, ќерките како што знаат да сакаат и 

почитуваат, никој друг. А сите запинаат, а што дома ќе 

донесе, тешко, во некои семејства мир немаат, само кавги. 

Пресреќни сме што ни се погоди снаата добра, воспитана, 

чедо од Господа дарувано, ама оние на комшиката да можат 

од дома ќе ги избркаат.  

 - Ех !!! – испушта тешка воздишка Борис и си мисли: 

„Да му се плукнам на животот, сега е момент кога ми 

треба машка челад, со ова жениве ли ќе вршам“, се чеша за 

главата додека погледот го вперува мечтателно во далечина, 

издивнува длабоко, па погледнува во небото и ја ниша 

главата, отсутно продолжувајќи да ја остри косилката. По 

неколку длабоки воздишки изустува наглас:  

 - Ебати живот, ебати сè, да ѝ се мочам на оваа 

судбина со курешка напишана, што ме казни Господ вака?  

 - Не куди Бога, синко, Бог си ја знае работата, не 

чини да се жалиш, туку да бидеш благодарен за она што го 

имаш.  

Борис продолжува да ја остри косилката без да 

погледне во својот татко, така Павле си продолжува:  

 - Нивите се истурија од род годинава, синко, а ти се 

жалиш на Господ, немој, не си ставај грев на душа. 

 - Е, тука, е проблемот, бе, татко, полни се со род, а 

ние не можеме да го собереме и овршиме житото, па така 

како дал твојот Бог, така зел, а ние ќе свириме после.  

Павле како по обичај си замолкна, маката го натерала 

да знае кога да поќути, си го знае синот веќе многу добро. 

Таа женска челад што ја има повеќе се разбира од 

земјоделски работи околу тој, никогаш не се интересираше, 

ниту пак слушаше совет, но кога ќе му дојде јајцето на газот, 

бараше седелка. Павле уште ги тераше сите земјоделски 

работи, но секогаш се советуваше со синот и на таков начин 

за тој да мисли дека тој ги прави одлуките.  
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„Јана, убава на дедо, повеќе од мене веќе знае за 

земјоделие, па и за сточарството, но овој мојот инаетчија не 

сака да признае, женско за никаде е само за игла и вез, и 

трошок на куќата за мирази, чеизи и свадби.“  

 - Ах !  

Издишува длабоко стариот и подзинува да рече 

нешто за добитокот, но, наместо да рече, се подзакашлува 

за да ја затскрие намерата. Знае дека не е момент да се чепка 

оти Борис ќе експлодира, а соседите сите се по дворовите и 

гумната. Зошто сеир да му прават селаните, не дека ќе беше 

нешто ново, но внуките нараснуваа, ќе дојде време за 

мажење, не сакаше зли јазици да им се мешаат во добрата 

среќа на децата. Ако можеше нешто да се направи, стариот 

сè ќе направеше за нивната иднина.  

  Се почеша за главата Павле, косата веќе сосема му 

беше побелена, што од старост, а повеќе од јад и болка.  

 - Кај најде сега натемаго да пцовиса, како да го 

одбираше времето да ни наштети – плукна на сувата земја 

Борис со сета сила, чиниш сакаше дупка да ископа. Стариот 

си ги поткасна устите, подголтна и тивко рече: 

 - Синко, сигурен сум и тој не сакаше, ама му дошол 

ете денот.  

 - Му завидувам да ти кажам право од на нога, така си 

замина – одврати Борис.  

Павле ја наведна главата. – Толку црни мисли, сине, 

животот вреди да се бориш за него до последниот здив.  –

Постариот човек во душата вриеше од лутина, но 

надворешно ништо не покажуваше. 

А му велеше на сина си пролетоска: 

 - Сине, оди продај го в касапница, дооден е веќе, 

купи некое јунче, на среде работа ќе нè остави.  

 - Има во него уште работа, татко. 

Вистината беше дека Борис не сакаше кутриот вол да 

заврши в касапница, туку да си умре кога ќе му дојде денот 
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од природна смрт. Но, не можеше да ги искаже мислите на 

татко си, не сакаше да мисли дека е многу слаб и 

сентиментален како жена. Ех, таа пуста машка гордост. 

Павле го чешаше јазикот да му рече кога ти велев, но 

со староста доаѓаат и мудроста и трпеливоста, така издржа 

да не рече ништо. Си молчат така двајцата татко и син 

занесени во своите мисли и очајувања.  

 - Ако не завршиме со вршењето, ќе не фатат 

дождовите, сè пуздер ќе фати, не знам кој пат да го фатиме 

сега – пак изусти Борис, беше свесен дека треба сите одлуки 

за семејството тој да ги носи, таткото веќе беше во години, 

но на самата помисла му се стемнуваше во главата и 

вртоглавица го фаќаше. 

 - Ајде, со очајување нема ништо да постигнеме, туку 

да видиме што можеме да направиме, само на тој сам што 

си помага, и Господ ќе му излезе во пресрет. 

 - Татко, доста ми скисна со тој твој Господ, какви 

маки преживеа ти, па уште имаш верба. Кај беше Господ 

твој кога ти го земаше најмилото? 

 - Вербата и надежта ме држат, синко, инаку одамна 

ќе бев готов – изусти Павле. 

Сите в село сега очи вадат за својата жетва да ја 

зберат и овршат, немаше од кој да се бара помош. Се 

помисли малку стариот, знаеше дека во селата подолу во 

полето порано им зрее житото, сигурно имаа овршено 

досега, потопло е пониско долу во низијата.  

 - Туку да појдам јас до Танас во Извор, да ми позајми 

еден од воловите или пак коњите, за брзо ќе завршиме 

работа.  

 - Татко, и да ги даде коњите, кога сме вршеле со коњи 

ние? Нема да нè слушаат нас непознати, има главите да ни 

ги исчукаат со копитата.   
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 - Остави го тоа на мене, синко, а ти носи ги снопјето 

од поле како што е планот, јас ако треба со моиве стари нозе 

ќе го овршам.  

Синот не сака да признае, но секогаш татко му му 

дава доверба и поддршка. Но, пак го опфаќа вообичаената 

меланхолија, „кој мене така ќе ме гледа, чупиња ќе се 

измажат, а јас со старата сам, нема кој вода да ни подаде.“ 

Нагло се исправа и ја затресува главата да ги растера 

темните мисли.   

 - Мора нешто да се прави со пцовисаното говедо, ќе 

засмрди. – Ја зема лопатата и оди да копа дупка под 

градината, таму каде што волот легна и уште еднаш не 

стана.  

Борис ја зеде лопатата и отиде да ископа дупка за 

пцовисаниот вол. Му беше многу жал, од мало теле го 

знаеше, но од друга страна му завидуваше што толку лесно 

си замина, легна и уште еднаш не стана. 

 „А што живот имаше? Ропски, се мачеше кутриот 

колку за една рака слама.“ Замислен вака, не осетно без 

најава, темен облак му се зададе во главата, сигурно од 

миризбата на смрт и на свежо раскопана земја му се прелеа 

чашата, на неговата духовна болка. Одамна го немаше 

ѓаволот стегнато, со годините сè поретко му се случуваше 

да има чувство дека умира, да не може да дише, а срцето 

забрзано да му чука и темнина да го облева. Од време –на 

време нешто ќе го предизвикаше како случајот сега и 

забораваше каде е, забораваше кој ден е, кое време, имаше 

само потреба да бега. Но, од ова немаше бегање, мораше да 

го преброди, знаеше дека ќе помине. Отиде во реката, се 

изми малку, седна под сенката и се нишаше како мало дете, 

скриен во врбите. Кога најлошото попомина со првиот 

напад и за пак за чудо остана жив, со брзи чекори отиде 

дома, ја зеде пушката, зеде еден сомун леб од ноќвите и 

калап сирење и ја спрашти нагоре во гората. Не сакаше 
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никој да го види таков во најтемните моменти. Имаше 

присебност да се прикрие за да не го види никој од селаните 

п пат, но не требаше да се секира, сите веќе го одбегнуваа, 

посебно штом ќе ја видеа пушката на рамо. Имаа некој страв 

од него, и можеби некое шесто сетило ги тераше да се пазат. 

Павле кутриот забележа што се случи. Беше тргнат 

да му помогне на синот, и го виде како ја фрли лопатата и 

со двете раце ја стегна главата, како да сакаше да ја истисне 

болката, и удри да бега кон реката. Срцето му се стегна од 

болка на стариот родител и му стана криво за лутината што 

ја чувствуваше пред малку спрема синот. Кутриот сигурно 

му требаа натчовечки сили за да функционира нормално.  

 - Пак ли, сине мој? Мислев веќе помина таа напаст. 

Ако можам, животот мој ќе ти го дадам, само да не те гледам 

да страдаш – солзи врели му протекоа по браздите на 

старечкото лице. Знаеше дека Борис има еден од најлошите 

напади.   

 -  Леле, не требаше да го оставам сам – ја замавна 

главата – ништо од туфкање, треба трезвено размислување, 

ќе му помине, како и другите пати, но сигурно ќе го нема 

неколку дена, а жетвата нè чека. Затоа кутриот сака син, да 

има кој да ја врши машката работа.   

Сè пробаа за да најдат лек од бајачки, гатачки, 

молитви и од поп и од оџа, но лек не се најде за маката на 

Борис. Павле знаеше дека и други мажи имаат слична мака 

од другите села, но секоја планина својата тежина си ја 

носеше. 

Павле со болка на душата остана во дворот и 

демнеше кон реката да види што ќе направи Борис. По некое 

време, Борис со брзи отсечни движења се упати кон куќата, 

за неколку минути веќе беше надвор, со пушката на рамо и 

торба со леб и сирење. Павле знаеше дека секојдневно по 

негови инструкции на вратата дома имаше закачено волнена 

ткаена торба спремна со јадење за секој случај за Борис ако 
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затреба. На почетокот често Борис заминуваше и без јадење 

и се враќаше премален и истоштен.  

Го гледаше жално од сенката на сливите магарешки 

како наведнат со брзи движења, како да го брка некој, се 

упатува по долот нагоре кон гората. 

Павле неколку пати во минатото загрижен за 

неговата добро состојба го следеше сина си за да види каде 

оди, дали е безбеден, го начека како спие така на отворено 

само со неколку гранки над него за заштита од дожд и ветер. 

Откако се врати Борис, тој отиде во гората со секирата и 

магарето и цел ден остана таму. Му направи колиба и остави 

внатре стомна со вода и една стара јамболија и черга. Ништо 

не му рече на сина си, а ниту тој пак спомена нешто на таа 

тема. Но, сигурен беше Павле дека ги препозна чергите и 

стомната од дома.  

Ручекот дојде и помина, ѝ шепна на Пауна да не го 

чекаат Борис откако помина дневната жега, ѝ вели на 

снаата:  

 - Снао, дај завиткај ми некое парче од биеното 

сирење за здраво живо.  

Набрзина ѝ кажува што е планот. Снаата, мирна, 

добродушна, но итра жена, зема еден поголем калап сирење 

и го витка во чиста кујнска крпа, бела како снег. 

 - Повели, татко, и со арни вести да ни дојдеш – рече 

Пауна подавајќи му ја торбата.  

Стариот ги зема стапот и торбата, ја намести капата 

на побелената коса и тргна кон с. Извор кон селото на 

изворите каде од селската чешма гргаше студена вода како 

мраз и лете и зиме. 

Павле го фати еден час да стаса до сињорот на 

селото, и уште триесетина минути му требаа да стаса до 

целта.  

 - Море, старост грдост, на времето за помалку од час 

стасував до Танас, со трчање можев овој пат да го изодам – 
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си рече бришејќи си го челото – и правец преку ридот кон 

пријателот стар од селото познато по прекрасните извори. 

Седна под едно дабово дрво да одмори, да си го 

врати здивот, да си ја избрише потта од збрчканото лице.  

Се спругна на плеќи и си подрема пола час за да 

собере сила. Павле се исправи и сега одморен погледна 

наоколу и навистина како што мислеше, како што си 

претпоставуваше, така и бидна, гледа снопови нема веќе по 

полето. Со нов елан и полет во чекорот ја нарами торбата и 

си го фати патот. 

За дваесетина минути стигна до куќата на Танас. На 

полноќ да беше, ќе ја најдеше, му беше позната и таму беше 

чест гостин во минатото. 

 - Аирлија ви работа, домаќини – извика Павле 

гледајќи ги домаќините во гумното.  

 - О, Павле, ајде, пријател, ајде дојди, оооооо, каква 

чест ни направи, добре дојде, добре дојде. Каде вака си 

тргнал, пријателе? 

 - Кај тебе, пријателе, аирлија работава да биде, до 

каде сте со жетвата и вршењето?  

 - Е, ова е последниот врав верувал или не, тамам ни 

дојде да се напиеме по некоја.  

 - Аирлија да е, убав род оваа година, сполај му на 

Бога, гревота да се жалиме.   

Павле и татко му на Танас станаа неразделни другари 

уште од Првата светска војна. Татко му на Јован беше ранет 

и Павле го спаси носејќи го ранет на рамена. Преживеа 

Јован и оттогаш семејствата станаа свети Јовани и се 

почитуваа и помагаа колку што им дозволуваа можностите. 

Танас беше десетина години постар од Борис. 

 - Ми треба помош, синко, и кај нас даде Господ род, 

ама нè снајде и неволја, сред вршење ни пцовиса волот 

Миче. Ако можеш, синко, помагај некако. Барем еден од 
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твоите волови да ми го позајмиш, вечно ќе ти бидам 

благодарен.   

Знаеше Павле дека коњите на Танас му беа гордост и 

ретко ги користеше за вршење, но се надеваше за побрзо да 

се заврши вршењето пред да почнат дождовите. Танас 

коњите ги гледаше како зениците во окото и ги користеше 

претежно само за пајтонот да го влечат кога го најмуваа за 

свадби, за по невести земање.  

Танас добро ја знаеше ситуацијата со синот на Павле, 

за кого имаше многу почитување и разбирање. 

 - Стрико Павле, воопшто ти да не се секираш, ќе 

завршиме работа, нели дал Господ богат род, ќе го 

собереме. Туку ако ти го дадам едниот од моите волови, да 

не, не се сложат со твојот, па џабе цела работа, ќе треба 

мојот ѕевгар да ти го пуштам. – Се почеша Танас за 

испотената глава и продолжи: 

 - Туку слушај, стрико Павле, побрзо е со коњите, за 

два дена завршивме тоа што на ѕевгарот му требаше една 

недела. Сега е лето, нема свадби па нека си ги заработат 

сеното и зобот малку, ах. Денес го насадивме последниот 

врав, нека се одморат еден ден, па ќе ви ги донесе синот 

Столе задутре.  

 - А, бре, не знаеме со коњи да раководиме, Танас. Го 

имаме Лисец, но само за јавање го користиме.  

 - Столе син ми ќе остане со коњите да помогне, ги 

има истренирано коњите, од рака му јадат и што и да им 

рече го слушаат.  

 - Е, Танас, како тебе човек нема, мир да му тече од 

коските на Јован, каков син има. Но, вашата работа да не ви 

остане, синко. 

 - Ова беше сега најважно, житото да се прибере, 

другото ќе почека, има време. 
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 - Танас, дај си раката, како тебе друг нема да се роди, 

а ако не беше ти, немаше ни овде да бидам. Ајде да се 

пазариме тогаш. 

 - Каков пазар, стрико, од срце ти ги давам.  

 - Не, не така, свети Јовани сме, но, како што се рекло, 

брат си е брат, ама сирењето со пари. Туку ете ти стар човек, 

сега се сетив на здраво живото што го пуштија моите, малку 

биено сиренце. 

 - Еее, голема благодарност за ова, ајде ова што убаво 

ќе оди со ракиичката, е за оваа алал да ти, од вашето поубаво 

биено сирење нема никаде.  

 - Кога е таква работата, за оваа добрина една канта 

сирење биено од нас.  

 Танас секоја година порачуваше по една канта биено 

сирење, знаеше дека мајсторски е направено.  

 - Еееејј, деца, ајде дојдете да одморите ваму и да 

видите што е сирење.  

Двајцата Танасови синови Богоја и Столе и уште 

неколку нивни другари дојдени на помош одма ги фрлаат 

вилите и се прибираат под сенка под црешовото дрво во 

дворот десно од куќата. Ја гаснат жедта со вода од 

бардињата наредени по сенката и покриени со чиста крпа и 

седнуваат. Сите четворица високи, потемнети во кожата од 

долгото време поминато надвор на сонце, потемнети небаре 

Цигани чергари, а забите бели им стрчат на потемнетите 

лица полни со насмевки. Пред да седнат како што носи 

редот, сите до еден се поздравија со стариот гостин, пред да 

се впуштат во мезење и да крцнат по една ракиичка.  

 - Столе, синко, на стрико Павле овде му треба 

помош, одморете утре и ти и коњите, па на помош со коњите 

во село нивно.  

Столе го потупка по рамо стариот Павле и вели: 

 - Татко, за овој човек сè ќе направам.   
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 - Алал да ти е, синко, благословена да е мајка ти што 

те доела и татко ти што те воспитал вака. За оваа добрина 

невеста од наше село ќе ти најдам, ќе ти одам сводник, а, 

што велиш? 

 - Стрико, дај си ја раката, ме бендисува многу твојот 

муабет, а знам дека имате многу лични чупи. 

 - Лични, синко, и вредни, работни од добри 

семејства. 

 - Тогаш и јас идам кога е таква работата,  ако треба, 

и момок ќе се главам кај вас в село – извикува Митре.  

На оваа шега сите се смеат, затоа што свадбата на 

Митре веќе беше закажана за таа есен. Дедо Павле само не 

знаеше за ова па му одговори: 

 - Дојди, синко, нашата куќа е секогаш отворена, а в 

село моми убави колку сакаш.  

 - Митре, доста си играш со постар човек – му свикува 

Богоја. – Стрико, тој е печен веќе, нема бегање, ќе му ги 

ископа очите вереницата ако го слушне како зборува за 

моми уште. 

 - Е, де, Богоја дека ти имаш уплав од твојата невеста, 

ти се чини сите имаат – се пошегува Митре на Богоја, кој 

веќе беше женет пред 4 - 5 години и имаше две дечиња.  

 Столе се заврти кон Никола:  

 - Е, Никола, сериозно, остави го Митре, нека си 

тропа, туку ти ако си слободен, дојди, ќе ги јаваме коњите 

до таму, ќе помогнеме и ќе ја завршиме работата кај стрико 

Павле набрзина, па и може некоја згодна девојка да видиме.  

Никола замавна со десната рака да ги избрка мувите 

што му се собираа околу испотеното чело. Се замисли 

малку, прочешла по мислите да види што друго беше итно 

за работење дома. Нешто го чешаше за промена на сцена, 

секој ден само работа и работа.  

На Никола средбата со девојката Јана од пред 6 

недели никако од глава не му излегуваше, само на неа 
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мислеше. Многу тагуваше дека лично не успеа да се 

запознае, затоа што, како што беше ветено, Јана не се појави 

подоцна во денот кај Патковци. Ако барем се запознаеја, ќе 

можеше да ѝ пишува, како што го натера Ивана да напише 

писмо за Мица, и гледај каков успех постигна тоа. Со никој 

не разговараше на оваа тема затоа што беше свесен дека таа 

девојка многу силен впечаток остави и на Стефан, па и на 

Васко и Трајче, љубоморно помисли Никола. За среќа, 

летото беше во полн ек, работа преку глава, немаше време 

да се сврти околу себе, штом ќе ставеше глава на перница, 

заспиваше моментално, но секогаш во соништата ја гледаше 

прекрасната девојка од сред селото во Малиново.  

Никола за да добие во време не одговори одма на 

прашањето на Столе, туку се заврти кон дедото Павле и 

рече: 

 - Стрико, навистина поубаво сирење немам пробано, 

алал да ви е на мајсторлакот.  

 - Синко, не е само мајсторлакот во прашање, туку и 

планинската трева што ја пасат овците.  

 - Од каде сте вие, стрико? Од планинските села? 

 - Од Малиново, синко, ене право на исток од овде – 

покажа со десната рака старецот кон своето родно место. 

Кога Никола слушна за името на селото, веќе 

воопшто не се двоумеше за тоа дали ќе оди или не, море сето 

жито да му останеше да ’рти по нивите, беше решен дека ќе 

оди, па можеби среќата ќе го служи, па пак ќе ја види Јана. 

Се сврти кон Столе и му рече:  

 - Ќе дојдам, Столе, со тебе и со коњите, ако не му 

пречи на стрико Павле.  

 - Какво пречење, синко, работна рака ни треба, ех, 

деца, ми го направивте денот. Да бидете благословени и на 

свадбите да ви играм.  

 - Амин, амин, стрико, твојот благослов во божји уши 

– и се чукаат со чашите. 



~ 171 ~ 
 

 - А чие си ти, бе, дете? Да не ми замерат твоите, 

вашата работа стои, а одиш на помош – се колебаше дедо 

Павле.  

 - На татко и мајка сум – се пошегува Никола – не се 

секирај, ние први во селото го собравме житото, затоа сум 

сега на помош. 

 - Стрико, овој Никола е најголем мајтапчија, еве се 

врати пред некоја недела од војска, ама гледам истиот се 

врати, не го научиле на ред. – Се насмеа Столе. – Мене да 

ми најдеш некоја кротка мирна девојка, а нему некоја остра, 

чкрапја да го држи на конец.  

 На оваа добронамерна шега сите слатко се 

изнасмеаја.  

 - За право, синко, во село сите се умни но и своеглави 

малку, зошто ти е жена тумрук само да молчи,  животот да 

биде досаден. Мојата Илина уште ме држи на ред.  

Павле ја има Јана во мислите како една од 

најсвоеглавите девојки во селото. И си мисли, мала ми е, 

убава таа на дедо, инаку што убаво ќе беше и да се 

посватевме со Танас, но синот негов е веќе 25-годишен маж, 

а внукава дете уште, само што наврши 18.  

 Си поседоа така еден час под сенката, па стана дедо 

Павле:  

 - Море да ве оставам јас вас со здравје, си имате 

работа, а јас да го фатам патот пред мене, стар човек сум, ќе 

ме стемни пред да си појдам.  

 - Остани, стрико, на спиење, утре ќе те однесеме.  

 - Сполајви, но ќе ме чекаат дома да одам да им ја 

кажам радосната вест, но и задача ми дадовте да мислам 

сега на кој која девојка да му ја носам. – Им намига лукаво 

дедото на Столе и Никола.  

Танас  незабележливо му даде знак на синот Богоја 

да ја спрегне чезата и да го префрли дедото до некаде барем. 

Имаше многу голема почит кон Павле. Секогаш одеа на 
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слава за Свети Никола кај Павле и тек тук понекогаш кога 

ќе имаше некоја потреба. 
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Глава 13  

Вршење   

јули 1966, с. Малиново  

 

Во cредата уште рано - рано двајца младичи качени 

на коњи со галоп влегуваат в село. Секој што ги виде се 

загледа во нив, или некој абер носат, или на помош си велеа. 

Се упатија право кон на Златески гумното. Гумното веќе 

беше насадено снопје и спремно за вршењето да почне.  

Сите од дома, освен Илина и Борис, беа на нива, тој ден 

завршуваа со жетвата, па се прибраа дури приквечерина со 

срповите на рамо и со песна на усните. Пауна со трите ќерки 

запре на рекичката да се замијат малку пред да стигнат 

дома. Девојките отидоа да се пресоблечат од испотените 

работни облеки, а Пауна право в кујна да види дали на 

Илина ѝ требаше помош за вечерата. На нејзино пријатно 

изненадување, Илина ѝ рече дека вечерата е спремна и дека 

ќе вечераат на гумно вечерва.  

Беше една прекрасна јулска вечер, пријатна, мирна, 

тивка, волшебна. Мирисот на зрелите овошки од дрвјата 

покрај ливадата се ширеше и уште повеќе им го 

надразнуваше апетитот на преморените аргати. Работата на 

селаните замре и сите преморени седнуваа на софрите да си 

ја повратат силата.  

Илина за вечера направила зелници со кромид, 

матеница и извадила голем калап од биеното сирење. 

Мискојна мирисаше јадењето. Дедо Павле и Столе и Никола 

веќе беа седнати околу софрата на гумното и дедо Павле ги 

забавуваше со приказни. Постепено и другите членови на 

семејството се прибираа.  

Јана и баба Илина носејќи бардиња со вода последни 

се придружија на вечерата. Јана преморена и како 

вообичаено замислена се поздрави со Столе со кого веќе се 

знаеја, а и дедо ѝ ја имаше однесено кај нив на гости.  
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Јана го свртува погледот кон непознатото момче и му 

подава рака да се поздрави. Момчето седеше малку по 

назад, потпрен на амбарот, а ликот му беше скриен во сенка. 

Забележа некаде во потсвеста дека раката малку подолго ѝ 

се задржува во неговата и некаква чудна слатка топлина се 

прелева во нејзината. Топлината ѝ јурнува во образите и 

некој миг останува вкочанета, додека чинеше ќе ја изгори 

во дланката допирот од неговата рака. Немајќи моќ да ја 

истрга збунето гледа во нивните споени раце додека тој 

упорно ја гледа и таинствено ѝ се насмевнува. Ја потргнува 

малку поблизу незабележително ѝ шепоти: 

 - Ах, сполај ѝ на небесата, конечно дојде време да се 

запознаеме. – Ѝ намигнува така таинствено додека Јана 

најде сила да се соземе и да се одвои од неговото маѓепство.  

Јана постепено ја извлече раката од младичот, името 

го кажа, но во сета таа возбуда и тупот на срцето младо не 

го регистрира, Столе, кој дотогаш се шегуваше со помалите 

сестри, сега се заврти кон Јана.  

 - Леле, Јано, колку си пораснала! А, бре, цела мома 

за мажење, на пат да те сретнев, немаше да те препознам – 

ѝ рече Столе – едно олкацко беше џуџе – и покажа со раката 

колку едно пола метар.  

 Јана се зацрвени во образите, се засрами од 

непознатиот младич, и со показалецот од десната рака му 

мавна на Столе во знак на неодобрување:  

 - А ти, Столе, многу си остарел, а не си женет, досега 

требаше пет - шест деца да имаш.  

 - Е, Јано, затоа дојдовме, да ни најдеш некои згодни 

моми од ваше село. Стрико Павле многу ги фалеше вашите 

девојки, па како што гледаш ние сè оставивме за тука да 

дојдеме. 

 - Е, тешко вас ако треба друг да ви бара невести, 

зошто Господ ви дарил очи.  

 Столе ги крева рамената и сите се смеат.  
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Младичот што дојде со Столе вечера мирно и слатко 

така потпрен на амбарот до дедото Павле. Си стои мирно 

настрана, слуша и ја набљудува сцената пред него. Поточно 

око не трга од Јана откако ја виде како оди нагоре спрема 

гумното со две бардиња в рака. Одма ја препозна, всушност 

неговото тело ја препозна пред очите негови да ја видат, го 

тераше, го скокоткаше нешто да гледа во тој правец кон 

куќата. Кога сфати каде го донела среќата, се поднамести 

поназад кон амбарите целосно свртен спрема другите за да 

може сè да набљудува на мира. Не можеше да верува дека 

среќата го донесе токму во домот на самовилата за која 

сонуваше и ден и ноќ. Сакаше од благодарност до Бога да 

се прекрсти, но не беше познат како многу побожен и Столе 

сигурно ќе забележеше.  

 - Многу убаво село имате, стриче, сум бил тука 

неколку пати и секој пат како прв пат да го гледам, има 

некоја магнетска привлечност – му рече Никола на Павле.   

 Павле го потчукна Никола по рамото, му намига и му 

вели:  

 - Мислеше дека лажам? Но, знам, внучко, што сакаш 

да кажеш, немој да ме мислиш вчерашен. Имаме многу 

убаво село, ама момите ни се уште поубави – му вели тивко 

подбуцнувајќи го со раката.   

Никола прсна да се смее, толку слатко и заразно, па, 

покрај дедо Павле, и сите други се придружија.  

Јана, збунета и сè уште задишана од реакцијата кон 

Никола, го држеше погледот надолу за да си ги среди 

мислите и вака му даваше шанса на Никола да ја набљудува 

непречено, а неговиот продорен поглед остана закован за 

неа.  

„Море, дедово не лажел за чупите, убави затоа што 

кај него дома била најубавата од сите. Мојата самовила. 

Што е со мене и ова село, изгледа тука ми е писанието, 

секојпат некоја чудна средба со девојката имам.“ Се 
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подзамисли малку, „а ништо чудно и ова да е девојката од 

шталата.“ Три пати во селото стапнува досега и три пати на 

истата девојка наидува, мора да е знак некој. „Знак не знак, 

јас невевче си одбрав“, си се насмевна Никола.  

Џагорот околу неа се креваше, сите се смееја слатко 

на задевањата од Столе. Само Јана и Никола беа обземени 

еден од друг и на ништо друго не обрнуваа внимание. Јана, 

љубопитна и потсмирена, сега не издржува под навалата на 

погледот на Никола ја поткрева главата и погледите им се 

среќаваат. Сега видот ѝ е навикнат на самракот, така јасно 

ги гледа неговите сјајни очи со неодредена боја во 

темнината и во тој момент сфаќа што сакаше да рече пред 

малку, дека е тој Никола од сред селото со кој ги одмина 

шансата да се запознаат во таа пригода и ѝ станува јасно 

дека и тој мечтаел да се запознае со неа пред пет - шест 

недели. Црвенилото ѝ удри повторно во лицето, и беше 

благодарна што никој нема да забележи во темницата, но ѝ 

беше мило. Ех, само колку многу ѝ беше мило што е 

конечно во друштво на овој таинствен млад човек што 

оддалеку имаше моќ да ѝ ја направи крвта да ѝ врие во 

вените.  

Јана собра храброст, па прв пат директно му се 

обрати, сакајќи да почне разговор да оцени дали е само 

убава лушпа или има разум овој многу згоден младич.  

 - Ви благодарам многу што дојдовте со Столе да ни 

помогнете.  

Никола, премногу радосен за можноста да разговара 

со девојката од неговите соништа, го одлепи грбот од 

амбарот и зина да проговори, но во тој момент Пауна, која 

се вратила во куќата без Јана да забележи, го претекна: 

 - Јано, дојди мила, ми требаш нешто – мајка ѝ се 

појави на прагот и исчезна повторно внатре. 
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Јана и Никола се погледнаа, и двајцата неволни да се 

одвојат, од што Јана се засрами и набрзина промрмори 

станувајќи:  

 - Морам да одам – и замина по домашните обврски, 

додека Никола остана да гледа и мечтае по неа и да 

размислува како да го освои ова девојче. Нему му беше 

кристално јасно дека си ја најде животната друшка. Му 

текна на зборовите на Стефан, дека е мала и не ја даваат, но 

очигледно беше дека има заедничка привлечност помеѓу 

нив, па каде има љубов, пречките се надминуваат.  

Полната месечина се искачи на небото како тепсија, 

осветлувајќи го гумното. Ѕвезди безброј трепкаа на небото 

чисто како солза. По слатката вечера сите се одмораа, 

преморени од трудот да се збере житото од годинашната 

реколта.  

Убавата ноќ овозможуваше да се работи до доцна и 

таква беше намерата. Да одморат и луѓето и коњите, па да 

ја искористат месечевата светлина и да завршат барем уште 

врав. Столе и Никола, млади силни ѕверки, ги наредија 

снопјето веќе на гумното за таа намера и по вечерата Никола 

легна настрана на сламата под отворено небо и со раката си 

ја потпре главата и така гледаше во небото обидувајќи се да 

го слушне тивкиот разговор на Јана со дедото Павле. Павле 

беше легнат на пет - шест метри надесно од Никола. Најпрво 

си помисли приказни си раскажуваат, но од време – на 

време до него стасуваа зборовите на Јана: 

 - Не, таа нива ќе ја оставиме угрина нареднава 

година, а може и другата, виде каков род имавме годинава, 

мора да одлежат нивите, ти така ме учеше, дедо.  

Никола незабележливо наводно се врти во сламената 

постела, се доближи уште еден метар до нив за појасно да 

слушне. Се потсмевна на зборовите на Јана:                          

 „Види го, море, ова малово и од земјоделие се 
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разбира, вистинско ретко богатство е, какви ли не уште 

изненадувања ќе ми приреди.“ 

 - Дедо, што велиш за трактор, да се здружиме 

неколку семејства во селово.  

 - Внуче, не ти е лоша идејата, но кој ќе го вози тоа 

чудовиште.  

 - Јас, ако никој друг не се нафати.    

 - Убава таа на дедо, ама кога ќе се омажиш – ја 

задеваше – ќе нè оставиш на цедило. 

 - Ехее, има време за мажачка, сега ни на крај памет 

не ми паѓа тоа. Мала сум уште.  

 -А за трактор да возиш не си мала – ја задеваше 

дедото. 

 - Нема да ве оставам на цедило додека не пораснат 

Елена и Марија.  

Со секој изустен збор Јана му стануваше сè 

поинтересна и повозбудлива. „Невообичаена девојка 

навистина, сестра ми Рада само за дотерување зборува, за 

книги и за ваква плетка, таков вез, а не за ниви, жетва, 

угрини, трактори.“   

Никола, преморен од работата, само до тука го 

слушна разговорот и слатко си заспа така под месечината и 

ѕвездите и неговата Јана во близина.  

Вршењето трае уште цели три дена. Столе и Никола 

отидоа дома само еднаш во тие дена да си земат чиста 

облека и да видат како се снаоѓаат нивните. Толку многу се 

забавуваат, што и самите ја тегнат работата за да останат во 

друштво кај ова семејство, каде што има смеа и весели 

девојки. Никола од почит спрема домаќините не се 

доближуваше до Јана повеќе отколку што бараше 

заедничката работа со вршењето. Секогаш кога ќе ја видеше 

на гумното, наоѓаше нешто да работи околу неа и се нудеше 

да ѝ помага во сè што правеше. На големо задоволство на 

Јана, ѝ понуди да ја научи да ги тера коњите низ вравот. 
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Оваа беше најинтимната нивна врска дотогаш, Никола ја 

зеде пред него за кратко држејќи ги уздите цврсто и ѝ 

покажа на Јана како да ги управува коњите што вртеа 

кругови околу стожерот, а тие се кикотеа на цел глас додека 

Марија потскокнуваше околу нив.  

Никола многу убаво пееше и сите ги забавуваше 

додека траеше вршењето и така полетно работата брзо и 

неусетно течеше. Посебно се пееше навечер откако слатко 

ќе вечераа и ќе се распостелеа по стрнката да одмораат. На 

пладне исто така запираа со работата и се криеја под сенките 

додека помине пладневната летна жега.  

Ова лето гумното на Златевци беше навистина 

весело со двајцата аргати, млади силни момци и двата коњи 

со кои како еден во склад вртеа и врав по врав се собираше 

секое зрно пченица.  

Девојките од селото што имаа малку време доаѓаа на 

помош со вилите на рамо да помогнат да се преврти 

стрнката и да се извее пченицата од плевелот пред да 

плуснат дождовите и да го уништат драгоценото богатство, 

но која сама, која натерана од мајка си, доаѓаа да се 

запознаат со многу згодните и вредни момци. Некои им 

велеа на мајките, „мамо, ама немам шанса јас покрај Јана, 

што има да се топорам.“ „Ќерко, тие се сигурно нешто свое 

штом работат тука една недела, кој странец ќе ти дојде да 

ти работи за џабе.“ И така гумното на Јана беше завист за 

сите во селото, највесело, само песна се слушаше и кикот. 

Кога имаше други девојки на помош, Никола гледаше на 

сите да им обрне внимание, да ги праша нешто, да се 

пошегува и, се разбира, сите се заљубија, кој во Столе, а 

повеќето во Никола. Јана го забележуваше ова и некоја 

љубомора ѝ се јавуваше во душата, па често ќе најдеше 

причина да замине дома по некоја работа за да не гледа. 

Никола многу добро знаеше да си поигрува со нејзиното 

срце, ако е љубоморна, значи има шанса, а ако беше 
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ладнокрвна спрема него, тогаш, независно колку му се 

допаѓаше, ќе ја остави намира. „Мало било, ах, ќе видиме за 

тоа, крвта ѝ врие само од еден поглед, а камоли в раце да ја 

прегрнам, ох, убавина“, си размислуваше Никола додека 

пееше со својот славејски глас. 

 

Нишан  

На третата вечер приквечерта се искрадува Столе од 

гумното велејќи му на Никола: 

 - Ќе одам малку на река кај вирот да се измијам 

подобро, ме изеде плевата. 

 Никола го погледнува, му намига и му вели: 

 -Море, те изгоре тебе нешто друго, туку ајде 

заплакни си ги очите за да гледаш утре поубаво денски по 

девојките. 

Не забележа добро во полумракот, но му се причини 

дека другарот се вцрви во образите, ако беше можно повеќе 

да се вцрви по неколкуте месеци поминати надвор на поле 

по нивите. Столе се искраде бесшумно надолу откај 

ливадата додека другите сите полегнаа да се одморат.   

 - Браво, бе, Столе! – Се насмевна Никола. – Види го 

ти него, јас смотан го правам, тој многу попаметен бил.  

 Си легна на грб на сламата, ги стави рацете под глава 

и го впери погледот во небото, уште не беше потполна 

темница, туку самракот постепено отстапуваше пат на 

ноќта, но имаше месечина, која сосема малку беше гризната 

на едната страна. Ги гледаше јасно ѕвездите на небото како 

трепкаат, постепено видот му се навикна на далечината и 

можеше да идентификува многу повеќе ѕвезди. Многу 

уживаше во овие моменти кога ги поминуваше надвор на 

отворено, се чувствуваше едно со природата, со творецот, 

тогаш се чувствуваше цврстата невидлива врска на човекот 

со сè друго околу него. Човекот, неопходно делче во 

нишката на природата, сепак мало, ништожно. „Боже, дали 
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и другите нешта имаат разум и можат да размислуваат како 

нас луѓето или само ние ја имаме таа среќа или несреќа“, си 

се поднасмеа Никола. „Што ли се случува на ѕвездите, има 

ли живот на некоја од другите планети, сами ли сме, што е 

смислата на нашето постоење, зошто сум сега баш тука на 

ова место, дали судбината или ѕвездите ни го 

предодредуваат животот или имаме избор. Можеби ни се 

даваат можности, па ние луѓето сигурно имаме избор, од 

нашиот следен избор, ќе зависи следниот чекор што го 

преземам, како во лавиринт, така го замислуваше животот, 

ако свртиш лево, ги имаш овие можности и заземаш одреден 

правец, ако свртиш десно, поинакви. Кој пат сега, ѕвездо 

моја, да го фаќам“, повторно му дојде мислата за женидба, 

„многу е слатко ова домаќинчево, ама е мало, си мислам, не 

ќе го дадат, ќе постојам јас да си го погледам празник за очи 

да ми биде, па понатаму што ќе биде, нека биде.“  

 Никола, замислен во своите сништа, не сети како 

некој му се доближи и се штрекна кога некој му дувна во 

увото, скокна половина метро во воздух, си рече некои 

ветроштини да не се, колку и да не веруваше во суеверија и 

разни бабини деветини, имаше многу слушано од постарите 

во детството. Се слушна придушено кикотење до него, ја 

пушти раката и ја фати за коса Марија.  

 - Што правиш ти, мало, овде, треба да спиеш, сега ќе 

ги викнам твоите да те натепаат малку, да те научат на ред.  

 - ШШШШШШ – со прст му вели да биде тивок, 

имам порака за тебе.  

 - Каква порака, ти, палавке една, ајде бегај, да не ти 

плеснам па јас една, па да ја надуеш гајдата, па сите оро ќе 

играме после.  

 -А,ха,ха,ха.  после дедо има коските да ти ги искрши 

со бастунот.    

 - Море коските како искршени веќе ги чувствувам, 

да ме дувне, ќе паднам си мислам, преморен сум, а ти 
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мајтапи си правиш. Ајде бегај оттука, треба да одморам. 

Утре голема работа нè чека, треба да ја завршиме 

вршидбата. 

 - Не може така, многу ни е убаво вака со вас – се 

закикоти Марија  

 - Погледни таму на југ, гледаш – ѝ покажува со прст 

– чисто небо секаде, а од таму  доаѓаат облачиња од морето.  

 - Од каде знаеш каде е југ и морето?  

 - Е, мало, што те научија тебе на училиште? Е, така, 

кога е топло, водата од морето испарува, се крева на небото, 

па сета пареа се доближува заедно и се формираат облаци, 

кога ќе им дотежни водата, ја испуштаат во вид на дожд, па 

дождот пак преку поточиња и реки оди во морето, и така сè 

во круг се врти.   

Марија воодушевено со подотворена уста слуша 

како Никола ѝ објаснува за природната појава. А таа само 

го распрашува за ѕвездите, за снегот од што е.  

 - На есен да обрнеш внимание на учителот што ве 

учи, ајде сега бегај. А зошто дојде да ми ко кршиш сонот, 

ајде кажи и бегај.   

Марија си ја покри устата со двете раце и се 

закикоти:  

 - Имаш поздрав од едно чупе!  

 - Мало, не се драпај со мене, и немој да се учиш да 

бидеш лажливка!  

 - Ама не сум лажливка, еве имаш и подарок – и вади 

од џебот неколку сливи магарешки, веќе смачкани, како 

што се тркалаше Марија низ сламата.  

 - Што е ова, мармалад од сливи! – Марија повторно 

се закикоти, зема една уште здрава, мирис се шири преубав 

и му потекуваат лиги, па зема една и ја каснува. 

 - Уф, уф, уф, колку вкусна, каде ги набра, да скинеме 

уште некоја утре?   
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 - Е,е, нашите веќе ги изедовме, јас се качував до 

највисоките гранки.  

 - Овие се од комшиите и ти ги пушти Нада 

комшиката, ми рече само тебе да ти ги дадам, но јас си 

изедов неколку, ми вети ќе ми сошие фустанче најубаво во 

цело село за Велигден ако ти ги донесам.  

 - Друго што ти рече? 

 - Тоа само, дека се за тебе од Нада – Марија се 

наведнува, го фаќа за коса со лепливите раце од сливите, 

Никола се мршти малку и си вели ќе ме изедат мравите, и 

му шепнува: – Мислам дека те сака, затоа ти ги пушта.  

 - Од каде знаеш па ти, дечиште, ниедно, ми ги 

пуштила да си каснам, виде колку тешко работам. 

 - Ама таа наместо да работи само во тебе гледа и саде 

шушуру бушури си прават со сестра ѝ, квачка една.  

 - Е, оти сега квачка, не е убаво така да се вели!  

 - Оти ја нејќам, ме тегне за коси.  

 - Е, па, убаво, ако ме сакала, моите родители сакале 

да ме женат, па не е лошо да си земам некоја што ме сака. 

Што велиш ти? Марија се загледа во Никола, збунета:  

 - Ама не треба и ти да ја сакаш за да се жениш?  

 - Па, ајде и јас утре убаво ќе ја погледнам, па може 

да ја засакам и ете невеста ќе си најдам, а ако ме бендиса, ти 

ќе ми бидеш стројник, па рало чевли ќе ти купам. – Се 

зафркаваше Никола со Марија.  

 - Ама не можеш така од еден поглед некого да 

засакаш, треба да го научиш каков човек е! – се побуни 

Марија.   

 - А ти, мало, ме збунуваш, пред малку не знаеше 

ништо за морето и дождот, а знаеш многу за љубовта, како 

е тоа можно? 

 - Така Јана ми кажува, таа е најдобрата сестра на 

светот, и ми вели да се мажам кога ќе пораснам само за тој 

што ќе ме сака и почитува мене како личност.   
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 - Аха значи, и романтична душа има сестра ти Јана – 

се потсмевнува Никола. – А што би рекла ти јас да ти станам 

зет за сестра ти Јана, еве многу ја испофали ти дека е 

паметна, а јас видов дека е вредна.  

 Марија го погледна:  

 - Дадичка нејќе да се мажи сега на 18, вели дури на 

25 ќе се мажи. А јас тамам ќе бидам тогаш колку што е сега 

таа.  

 - Мене не ми личи на мала, гледаш колку е висока, 

како мала, ти си, мало, уште детиште. Дали си мал зависи 

од човекот, но на 18 можеби многумина се мали. Ама и јас 

сум мал, ама овие моиве ме тераат да се поцрнам од млади 

години. А што велиш за комшиката сега, таа е стасана за 

мажење? Како нејзин стројник што ќе ми кажеш за неа.  

 - Е, вака, многу е зборлеста, уста не затвора, за сите 

сè знае, сезнајна, но многу убаво шие, има машина и сите 

одат кај неа сега откако Вида се омажи и усвет фати.  

 - Е, сега кога ќе ја видиш утре, што ќе ѝ кажеш за 

вечерва?   

 - Дека си ги изедовме сливите и дека ти ќе ја 

погледнеш утре и ќе ѝ дадеш знак дека се разбравте.  

 - Ах, ах, ах – се насмеа Никола – не ѝ вели така, туку 

ќе ѝ речеш бев заспан и ти сама си ги изеде сливите.   

 - Ќе мора да ја завршиме вршидбата утре, оти ако 

знае, ќе се срами и нема да помогне.  

 - Нада да се срами, ќе ѝ кажам ти лично ќе ѝ кажеш 

дали ти се бендисува.  

 - Добро, така нека биде, ајде остави ме сега да 

поспијам малку, оди ти.  

Марија тивко и бесшумно се искраде од сламата и си 

појде кај Јана. Се приближи до неа и за скоро си заспа со 

насмевка на усните. „Колку се интересни овие возрасните“, 

си мислеше. А може ќе биде убаво Никола да се ожени за 

Јана и да ѝ стане брат. 
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Никола уште долго не можеше да заспие, 

размислуваше на темата за девојките, му се допаѓаше тоа 

што девојката храбро не чека момче да ѝ пријде, туку 

покажува иницијатива, па како таква ја почитува и ќе проба 

да ѝ обрне малку внимание утрешниот ден. Но, како 

заспиваше, ликот на Јана пред очи му беше, така насмеана, 

весела, „море, само за неа се моиве очи“, и така слатко си 

заспа.  

Осамна последниот ден на жетвата. Павле и 

семејството се радуваа, но имаше неколкумина што не беа 

најсреќни што поминаа овие неколку возбудливи денови. 

Никола беше еден од нив, не собра храброст да размени 

некој романтичен збор со Јана, а таа нивна таинствена 

привлечност стануваше со секој момент сè посилна. Имаше 

многу пригоди, но домашното воспитување и почитта кон 

стариот Павле не му дадоа дозвола на Никола да се искаже. 

Ќе мора на неутрална територија тоа нешто да го направи. 

Сега знае која е и ќе биде лесно да се следи нејзиното 

движење, „ако ништо повеќе, ќе имам шанса на свадбата на 

Иван и Мица на есен“, си се тешеше Никола додека срцето 

му се молкнеше од душата. Половина ќе го остави тука во 

оваа куќа, размислуваше Никола, свесен дека првпат во 

животот е заљубен до уши.  

Јана беше другата личност што со трепет и немир ја 

очекуваше разделбата. Беа некако силно поврзани со 

Никола, таа беше свесна во секој момент каде тој се наоѓаше 

без да го гледа. Беше сигурна дека со врзани очи ќе го 

најдеше. Каква беше таа врска помеѓу нив, сега ѝ беше јасно 

дека станува збор за љубов. Јана беше првпат силно 

заљубена и не знаеше што да прави со тие силни чувства. 

Чинеше срцето ќе ѝ препукне кога ќе замине Никола. А кога 

пак ќе го види, се прашуваше. Беше некако разочарана, 

очекуваше некој видлив знак од Никола, но тој со неговите 
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прекрасни очи ѝ кажуваше сè што сакаше да знае, но не со 

збор.  

Највесел овој ден им беше Столе. Имаше во него 

некој полет, ти се чини лета момчето. Со сите се задеваше, 

ја скокоткаше Марија и пееше на цел глас.   

„Аха, мангупов е уловен и готов за в тава“, си 

помисли Никола и внимателно гледаше, да види која во око 

му влегла на Столе. 

Никола обично сè прв забележуваше, но овој пат 

преокупиран со Јана воопшто не ја забележуваше 

љубовната драма на Столе со русокосата Љубица. На негово 

чудење, никој не беше изненаден кога пред заминување 

Столе засрамен малку ја доведе Љубица до дедото Павле и 

му рече:  

 - Стрико Павле, ветеното си го одржа, ме запозна со 

најубавата девојка во вашето село, а сега сакам да ми одиш 

стројник за неа. Да зборнам со моите и ќе ти пратам абер 

уште утре.  

 - Дете, честито, ќе го израдуваш Танас многу, ајде да 

ми се ќердосате.  

 - Стрико, сполај ти, но да не, не ми ја дадат?  

 - Ако не ти ја дадат, синко, ќе си ја земеш – ѝ намигна 

дедо Павле на Љубица, која се зацрви – а, дете, што велиш? 

– Таа само кимна со главата, а Столе да немаше уши околу 

глава ќе се насмееше.  

Му подаде рака, се ракуваа машки цврсто. 

 - Ех, деца, сè што ќе посакате Господ да ви даде, како 

вас деца нема, Господ здравје да ви дава и среќа. 

 - Ти, јунак, ништо не бендиса, а? Пребираш гледам, 

сите девојки дојдоа да те видат, па ни една на око не ти се 

запна.  

 - Сите се убави, стрико, само мене не ми си се брза 

многу за женидба, си го сакам ергенскиот живот.  
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 - Тоа што е твое, синко, ќе си дојде, ако не дојде 

милум, силум што се вели – му намигна Павле на Никола.  

Никола само кимна со главата, засрамен малку затоа 

што му се чинеше дека Павле многу добро го читаше и 

знаеше токму во кого тој се загледа. Многу му се допадна 

семејството на Павле, посебно најстарата внука.   

Момчињата се поздравија со сите, се ракуваа како 

што оди редот. Јана не сакаше да ја испушти неговата рака 

и одвај се воздржа да не му се фрли во прегратките како што 

направи Марија, и двајцата се гледаа некое време и сè што 

сакаа да си кажат си го пренесуваа со погледот. „Чекај ме“, 

како да велеше Никола, со поглед, ја сврти главата набрзина 

лево и десно да види дали некој гледа, па ѝ дошепна:  

 - Ќе се видиме пак, ветувам, чекај ме. – Навидум се 

тресе од плевата, ја стави раката на градите, каде што му 

отчукуваше срцето по Јана. 

Јана само кимна со главата, ѝ идеше да заплаче, но 

гордо ја чуваше исправена главата и гледаше како Никола 

грациозно со еден скок го вјавна коњот и тргна, се заврти 

уште еднаш и отпоздрави со раката.  

 - Останете ми со здравје до следната средба! 

Јана знаеше дека овие зборови се упатени за неа. Па, 

како и сите, и таа мавташе со раката сè додека не се изгубија 

од видикот.   
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Глава 14  

Илинден  

2 Август 1966, с. Извор  
 

Никола испушта една тешка воздишка. Неговите 

уште рано отидоа во селската црква „Свети Илија“ и сè 

уште не беа вратени. Погледна низ прозорецот, а сонцето 

веќе беше кренато високо. Празник е денес голем Илинден 

и беше нивната селска слава. Многу ги сакаше славите 

Никола, но оваа година некако се чувствуваше како врзан, 

како нескротен коњ што сака само да галопира по падините. 

Годината се погоди родна и деноноќно се работеше да се 

собере бериќетот од по нивите. Ако, како велеа старите кога 

младите ќе се пожалеа од време на време, работата го 

создала човекот, но и ќе го умре, се смееше Никола. Па и 

денес на празникот ќе има многу работа за него и сестра му 

Рада. Таткото како домаќин ќе си седи на главна маса и ќе 

ги пречекува и испраќа гостите, мајка му ќе остане во 

кујната, а тој и Рада ќе служат, ќе чистат, ќе местат. Низ 

годините Никола уживаше во овие обврски, но оваа година 

нешто се смени во него.  

 - Само работа, работа и работа, кога ли ќе се живее? 

– Размислуваше вака Никола. – Некој ваков празник 

нестрпливо очекуваме да се развеселиме малку.  

Никола се врати кон крајот на јуни од предолгиот 

осумнаесетмесечен рок на отслужување во војската. Какво 

губење време само беше тоа, а сета работа дома  во меѓу 

време остана на стариот му татко. Допишувањето со Ана од 

почетокот беше почесто, но стана сè поретко и поретко за 

на крај сосема да секне. Ужасно досадни и едноставни му 

беа нејзините писма. Немаше никаков интелектуален 

предизвик во нив за него, и разви мислење дека Ана имаше 

личотија, но беше празноглава. Можеби таа насети некоја 
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досада кај Никола, па по едно тримесечна пауза во јануари 

оваа година му прати едно најкратко писмо што може.  

Никола, јас се омажив во Битола, прости ако се 

најде навреден, ти посакувам сè најдобро во иднина.  

Никола на ова збесна затоа што му беа повредени 

гордоста и машкоста.  

 - Ме изигра оваа кучка многу убаво – беснееше 

неколку дена и кога ќе начекаше шанса се пијанеше да 

заборави на навредата.  

По некој ден дури беше во можност трезвено да 

размислува и да си признае дека од моментот кога ја освои 

Ана веќе имаше изгубено интерес, ловот заврши, па не беше 

веќе заинтересиран за пленот. Таа сигурно со нејзината 

женска интуиција забележа, па во првата добра пригода си 

ја побара среќата на друго место. Никола седна и напиша 

писмо за збогум, посакувајќи ѝ сè најдобро. Сè уште ова го 

жегаше малку затоа што знаеше ќе има шеги и подбиви од 

другарите. На најголемиот љубовџија во полето му се 

омажи девојката. На ова самиот Никола се насмеа, па тој 

воопшто не трчаше по девојките, сите се лепеа по него.  

Никола ја затресе главата да ги отфрли мислите за 

минатото и да се концентрира на сегашноста и иднината. 

Никој не може да го смени тоа што поминало, но може да се 

стори нешто за тоа што доаѓа, се насмеа Никола. Ликот на 

Јана постојано му беше пред очи, таа така насмеана, витка, 

со потскок во одот. А како, Боже, само игра на оро, лебди 

во воздух чиниш, се сети Никола, па уште повеќе ја разлеа 

насмевката на лицето. Поради Јана изгуби интерес во 

денешниов празник, затоа што беше нивна селска слава, 

беше врзан да стои тука, а додека таа сигурно ќе танцува на 

нивното сред село денес и сите други ергени ќе зјапаат во 

неа, си помисли љубоморно. Оф, колку Никола сакаше да 

биде таму до неа денес, да ја држи за раката и двајцата да 

играат до бесвест. Да не ја ќари некој во меѓу време, се 
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плашеше Никола. И се јадосуваше зошто не ѝ кажа барем 

збор два за неговите чувства и намери кон неа. Се 

јадосуваше кутриот до немајкаде и си мислеше, и повторно 

да се најдеше во иста ситуација, сигурно исто ќе постапеше.  

–  Не се погазува така лесно гостопримството на домаќините 

ако имаш морал и ако си добро воспитан човек, со чист 

образ да се остане. Но, ако ја изгубам, ќе потонам, нема оваа 

земја да може да ме крепи со тагата моја.  

Се сети Никола дека беше млада Јана и на зборовите 

на Мица и сестрата на Јана, Марија, дека нема намера за 

скоро да се мажи, па така малку се расположи. На самата 

помисла на Јана, срцето му растреперуваше и крвта му 

пееше најубави симфонии низ вените. Никола си призна 

дека првпат во неговите 22 години е неповратно заљубен.  

Старите негови уште кога се врати од војска туку 

речи одма другиот ден почнаа да наговараат за женидба.   

 - Синко, имаме бериќетна година, ајде и една невеста 

да ни донесеш наесен, да се порадуваме додека сме по на 

нога. 

 - Што ви се брза толку вас, па не сум престарен – 

одговара Никола. 

 - Тамам си, синко, сите твои врснички веќе се 

омажија, а и другарите гледаш си имаат по некоја девојка и 

веќе има закажано безброј свадби наесен.  

 - Секој за себе, аман те, бре, не ме зацрнувајте толку 

млад – се шегуваше Никола.  

Во последните два месеци откако е дојден речиси 

беше секојдневна оваа тема кај нив дома. Старите си 

разговара меѓусебно:  

 - Неда од Гулевци ја фалат многу е вредна и голем 

мираз имала – додека Никола и Рада се погледнуваат и се 

смешкаат.  

 - Имала, но тој татко ѝ е многу чурук табиет, не сум 

сигурен дека сакам сват да ми биде – додаде таткото.  
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Никола од почеток се мрштеше на ваквите отворени 

сводникувања од родителите, како тој да не можеше да си 

најде самиот невеста. Но, Рада, која знаеше за сите по 

нешто, постојано додаваше некои коментари полни со 

хумор за секоја девојка од селото што ќе ја споменеа 

родителите. Па така и стана еден вид игра дома. 

Но, оваа тема беше многу сериозна за родителите, 

сакаа синот да се удоми и да донесе невеста што ќе помага 

во работата, да ја одмени мајката. Рада кај и да е си велеа и 

таа ќе се омажи. И сакаа внуци да им растрчуваат низ куќата 

и дворот.  

Пандо и Лена си имаа уште една причина зошто 

сакаа синот што побрзо да се ожени. Имаа една тајна што 

ретко кој ја знаеше и тие неколкумина што знаеја освен нив 

веќе не беа меѓу живите и тајната си ја зедоа со нив. Но, 

речиси ништо на овој век не остануваше тајна, така и овие 

двајца стари се плашеа да не излезе од некаде неочекувано, 

па да му ја расипе среќата на детето.  

Никола ја заниша главата, не ги обвинуваше 

родителите, знаеше дека најдобро му мислат и ги оставаше 

да си фантазираат, нафаќајќи се да се загледа подобро во 

оваа или онаа девојка што ќе му ја препорачаа родителите. 

Дискутираа и за тоа кој е најдобар стројник за да го глават 

да брка работа.  

На ова Никола се насмевна и си рече во себеси:  

„Кога ќе дојди време за пуштање стројник, само 

стрико Танас ќе го пуштам, како нивни семеен пријател ќе 

го ислушаат и ќе каже нешто добро за мене. Ех, ех, рибата 

уште в река, а јас тавата ја спремам, кај забегав со умов.“  

Никола срипува со нов елан, самата помисла на Јана 

му дава енергија и полет во одот, станува и се истегнува, 

убаво да ги растегне мускулите во рамената и во грбот што 

го болат од носење снопови и градење на копите со слама и 
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сено со кои ќе се храни добитокот во зима, а и ќе се користи 

сламата за потпалување.  

Денес ќе биде работно, но весело, со поскок во одот 

и песна на усните излегува во дворот да намести маса и 

столови под лозницата каде што ќе седат младите гости, 

претежно другари на Никола и Рада од други села и по 

некои братучеди.  

Ручекот илинденски свечен помина, па додека 

постарите останаа дома да се одморат, Никола и Рада ги 

собраа младежот едно десетина вкупно, па тргнаа на сред 

селото.  

На сред село белата селска чешма среде лето гргаше 

вода од трите цевки, го полнеше долгото камено корито за 

потоа да истече во мало поточе што селаните го користеа за 

наводнување на бавчите. Имаше повеќе вакви извори низ 

селото, по што го добило името Извор. 

Весела музика се слушаше до нивниот двор и ги 

скокоткаа нозете да одат и да се фатат на орото и да се 

дружат со нивната генерација. Селото вриеше од гости од 

околните места, вклучувајќи и градски гости од Прилеп и 

Битола. Извор се наоѓаше на отприлика иста оддалеченост 

и од едниот и од другиот град на самиот раб на 

Пелагониската котлина, не за чудо беше тоа што имаше 

извори, сета вода од планините се собираше и течеше 

спрема ова село.  

Имаше возбуда во воздухот што секој еден од 

ергените и момите ја чувствуваше. Тука излегуваа да видат 

и да бидат видени и, ако ги послужи среќата, да се бендисаат 

момците и девојките, да се роди љубов, да се зародат 

семејства. Не само младите гледаа да бендисаат нешто, туку 

и постарите што ги набљудуваа младите на орото, гледаа кој 

со кој се дружи и пробуваа да погодат кој со кој ќе заврши 

заедно и да погодат колку свадби ќе има во селото таа есен.  

Сите со радост ги очекуваа свадбите кога работата на 
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полето завршуваше и селото живнуваше со свадби и 

веселби секоја недела.  

Минатата година имаше дури десет свадби во Извор, 

па кога Никола со своето друштво стигна на сред село, ги 

пречека  глетка на сите нови невести, наружани до гуша со 

франги и алтани, дотерани која од која поубаво во градски 

алишта, напред на оро додека свекорите која снаа ќе играше 

оро напред тој им лепеше динари на музичарите. На 

гајдаџијата на чело, на тапанџијата на тапанот. Од пред 

некоја година почна и хармоника да им се придружува на 

музичарите. До пред две - три години сè уште се носеше 

селската полска носија од младите, но сега ни една од 

невестите не беше во традиционална носија – забележа 

Никола и почувствува тага за една ера што исчезнува пред 

неговите очи. Постарите жени, вклучувајќи ја и мајка му, 

уште си носеа носии, и си беа горди на трудот што го имаат 

вложено сами да си ги скројат, исткаат и навезат носиите. 

Жалосно е, си помисли Никола, толку труд вложен во таа 

работа и ќе останат да гнијат по каселите. Го знаеше ова 

многу добро гледајќи ги мајка му и сестра му како кога ќе 

завршеа полските работи се занимаваа со ткаење, везење и 

плетеше.  

Никола ја одведе својата група млади одма до орото 

и не прашувајќи ги дали сакаат или не го прекина орото 

одма кај што Стефан играше, ја тргна за рака братучетка му 

Лила од Дренско и ја намести до Стефан, па Никола и сите 

други, сето ова толку вешто го изведе не испуштајќи чекор 

од орото. Никола намерно го направи ова со Лила. Не 

заборави дека Стефан прв се запозна со Јана и не знаеше 

дали има нешто помеѓу нив двајца. Всушност, се насмевна 

Никола, јас прв се запознав, но никому не му кажа дека 

девојката од шталата беше всушност Јана со која не само 

што се запозна туку и го украде и првиот бакнеж. Е, сега 

име не ми кажа тогаш, но не е ни толку важен тој податок.   
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Никола се немаше видено ниту со Иван, ниту со 

Стефан во последно време. Сите беа растрчани по летните 

работи, немаа време за дружба. Со Митре се гледаше  

накратко, но тој му беше во соседството. Со Столе се виде 

пред една недела, дојде да се пофали дека стројник пратил 

веќе за девојката од Малиново и е сега верен. Никола со 

неговите заедно отидоа на честитање. Му беше многу мило 

за Столе, беше многу добар човек, беше неколку години 

постар од него. Пред неколку години неговата сакана, која 

нејзините не ја даваа за него, поради некое старо 

светијованство помеѓу семејствата, не му дојде бегалка кога 

ја побара, па затоа беше многу разочаран и крена раце од 

жени оттогаш. Но, ете сега среќата му се насмевна, па не 

губеше ни миг Столе, одма ја среди работата.  

Никола во тој момент го крена погледот и го 

забележа Столе, пресреќен со вереницата Љубица на орото 

токму наспроти нему, си разменија насмевки, Никола му 

намигна.  

Орото заврши и Никола се заврти лево да види што 

се случува со Стефан и Лила. Ги забележа како останаа сами 

да разговараат и да се запознаат додека пред нив новото оро 

започнуваше да се вие. Никола сакајќи да ги остави уште 

сами пружа рака да се фати пак на орото кога некој го заџапа 

за десното рамо. Ги пушти своите гости да продолжат на 

оро, а тој се заврти да види кој го задева.  

Беше Иван со Мица под рака двајцата озарени во 

лицата од љубов и среќа.  

 - Ох, заљубените гулапчиња – го потапка Ивана по 

рамото – кај си, бре, брат, откако се вративме од војска, 

одвај око ти имам видено. 

 - Навистина од селската слава во Малиново се 

немаме видено, знаеш како е со работа цело време, а и 

досаден стана откако се заљуби. 
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 - Како си, Никола, уште никоја те нема уловено 

гледам – се насмеа Мица.  

 - Изгледа стар беќар ќе останам, гледам сите си 

гугукаа во пар како вас, само јас за валиите сам.  

 - Тув, тув – се затресе Мица за пазувите – скраја да е, 

помрдни се малку од местото – и го потурна Никола на 

шала. 

 - Разбравте за Столе сигурно, а? Ете, ќе имаш тука 

друга невеста од ваше село за дружба. 

 - Море, разбравме сите, итра таа Љубица, си ја остави 

нивната работа и право на помош за да се доближи до млади 

момци, но сега ќе те искарам тебе, неколку дена беше кај 

нас така речи во соседството и не ти текна на едно кафе да 

поминеш.  

 - Мицо, се извинувам, само јас и Столе бевме, не 

сакав да го оставам сам, а не сакав да го земам со мене, што 

ако тој те бендисаше, па еве ми кавга со овој твојов овде, ах 

– се нашали Никола. 

 - Море, за никаде си, да знаеш моите кога разбраа си 

заминал без да не удостоиш со посета, беа малку навредени.  

 - Ќе ги поздравиш многу од мене и ќе им го пренесеш 

моето искрено извинување, бев таму на помош, а не 

нагости. 

 - Знам, знааам јас што беше работата, немаше време, 

саде од чупи заобиколен на гумното, но како никоја око не 

ти фати. Сите девојки само за тебе зборуваат и те сонуваат. 

Еј, ќе заборавев имаш голем поздрав од...  

 На Никола срцето ќе му излезеше од градите од 

чукање да не беше заштитено од градниот кош, се насмевна 

широко, ги исправи рамената и се наду како петел.  

 - Неда, само за тебе зборува и често доаѓа кај нас и 

кај Јана само да слушне нешто за тебе. Зацапана е до уши и 

се надева дека има шанси со тебе. А ти ништо немаш 
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кажано. Ах море како тргна работава, сите девојки од 

Малиново овде ќе се преселат! Ха,ха,ха – се изнасмеа Мица. 

Никола очекуваше и се надеваше поздравот да биде 

од Јана, но кога слушна од Неда, му спласна радоста како на 

истушен балон.  

 - Зошто да не кога имаме згодни ергени, па сите 

трчаат тука. 

 - Туку зошто не ја донесе таа Неда овде денес, може 

и да збиднеше нешто!  

 - Не сакам да расипувам работа, но и да ме молеше, 

немаше да ја земам, не мислам е за тебе, ти имаш некои 

повисоки стандарди ми се чини, и окото ти има запнато на 

друго место – му намигна Мица. 

На Никола му се причини како Мица да му ја чита 

мислата и како да знае дека тој има интерес само за Јана. Не 

издржа Никола, па праша:  

 - Како се твоите и на стрико Павле семејството? – 

 Мица пак продорно го погледа, па проговори:  

 - Добри се сите, капнати од работа, но немаш нешто 

така подетално да прашаш? – упорно продорно го гледаше 

Мица.  

 - Не, зошто, што би имал друго да прашам? – малку 

збунето рече Никола, а Мица ја навали главата на страна и 

му се загледа во очи, но Никола се созеде и не ни трепна. 

Само си помисли, „знае нешто оваа итрава Мица, или 

насетува, или имаат зборнато со Јана.“  

Кај него надежта повторно заигра, се развесели, ги 

прегрна двајцата и им рече:  

 - Леле, колку се радувам на вашата среќа, леле, каква 

свадба само ќе биде, највесела досега.  

 Мица го погледна Ивана:  

 - Нели имаше ти нешто да прашаш?  

 - Еј, ќе заборавев, Никола, брат, вечно сум ти 

благодарен што не ми ја открадна Мица – а таа го подбуцна 
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со лактите – и што бев во твое друштво кога се запознавме 

и за уште еден многу добар совет – му намигна на Никола. 

 - А за писмото, нели? – додаде Мица, сите се 

насмеаја слатко. 

 - Па имате ли вие некои тајни помеѓу себе – рече 

Никола – јас такво нешто никогаш не би признал.  

 - Не, сè си изнакажавме, сакаме искрени и отворени 

да сме си – повторно се вмеша Мица. 

 - Туку, друга ми е намерата, како најдобар другар 

сакам да ми бидеш девер на нашата свадба, девер на 

венецот. 

Никола остана запрепастен, но многу пријатно 

изненаден, уште еднаш го грабна Ивана да го гушка и солзи 

му дојдоа на очите: 

 - Брат, благодарен сум за оваа чест што ми ја 

укажуваш и со се срце прифаќам. 

 - Одлично, другар, знаев дека можам на тебе секогаш 

да се потпрам. Ќе дојдеме со моите за официјална покана, 

како што носи адетот со погача и винце, но сакав прво да те 

прашам. 

 - А Стефан нема ли да се налути? – Му текна на 

Никола 

 - Зошто да се налути, ние со него веќе сме роднини, 

па сега ќе се зародиме и со тебе, Никола – додаде Мица.  

 - Да, бре, е баш убаво сте ја смилиле работата, леле, 

со душа го чекам тој ден! 

 - Не повеќе од нас – се изнасмеаја Иван и Мица. 

 - Што е толку смешно, кажете и ние да се насмееме 

– никој не забележа кога Стефан и Лила се доближија до 

нив.  

Стефан се поздрави со Мица, а Никола ги запозна со 

Лила. Мица ја одмери од глава до петици и се насмевна така 

таинствено. Имаше таа Мица некоја натприродна моќ на 

забележување, си помисли Никола. Очигледно прочита 
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нешто во однесувањето на Стефан и Лила, беше убеден дека 

од оваа средба нешто ќе стане. „Еј, какви кругови се 

случуваат“, си помисли Никола. „Сите за кратко време ќе се 

зародиме едни со други.“  

Никола беше премногу весел и расположен од честа 

што Иван му ја укажа, но и од средбата со Мица, имаше 

чувство како да го разбира, да му ја знае тајната. 

Размислуваше дали да зборне отворено со неа за да го 

споменува неговото име по начесто пред Јана, или дали да 

ѝ напише писмо да ѝ го прати по Мица. Како што навираа 

идеите така ги отфрлаше една по една, ништо не му се 

чинеше доволно оригинално или романтично, доволно 

возвишено за Јана. Сакаше со свои очи да ја види нејзината 

реакција кога ќе проговори и ќе си ги искаже чувствата и 

намерата. Ох, само со какво нетрпение и исчекување го 

посакуваше тој момент. Ако не порано, тогаш ќе ја видам на 

свадбата на Мица и Иван во ноември, па потоа ќе видиме 

што ќе сака среќата.  
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Глава 15  

Канење  

септември 1966, с. Малиново 

 

Септември е речиси при крај, денот е веќе 

забележително намален, а ноќите заладени, но 

септемвриското сонце беше благо во споредба со јулско - 

августовската летна жештина. Летото постепено го 

отстапуваше патот на есента, па трката по собирање на 

бербата од по нивите беше во полн ек. Лозјата беа обрани, 

бочвите полни со вино, плодовите од бавчите и бостаните 

беа собрани, каците полни со туршија, визбите или 

кошарите беа полни со намирници. Низи црвени пиперки ги 

украсуваа ѕидовите на куќите и скелињата.  

Јана седи во дворот близу до бунарот, а околу неа 

наредени повеќе длабоки садови полни со вода, од нејзината 

лева страна кош полн со недораснати и недозреани плодови 

од бавчата и бостанот. Одбира зелени динчиња, лубеничиња 

колку тупаница големи и зелени домати за туршија, ги мие 

во повеќе канти со вода и ги реди во дрвеното каче. Косата 

долга, светло костенлива ѝ се сплетена во една тешка густа 

плетенка, префрлена преку левото рамо. Ракавите засукани 

до над лакти, облечена во платнено фустанче, а преку него 

престилка со ситни розови цветчиња на сина позадина и 

порабено со небесно сина тантела. Подарок ѝ беше од тетка 

ѝ Стојна за Велигден и секоја пригода за домашни работи 

го носеше додека мајка ѝ ја молеше да го чува за чеизот.  

Јана си работи вредно додека Елена само нешто 

потстанува, се врти и ја снемува од време – на време. Јана 

си е расположена и си потпевнува додека си работи.  Од 

вршидбата и времето поминато со Никола, насмевката ѝ 

беше постојано на лицето и изгледаше уште поубава од 

порано, како нешто во неа да дорасна и до расцвета.  Сите 

што ќе ја видеа ја забележуваа таа промена и коментираа 
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дека ја напушти сосема детското во неа и се разви 

женственоста.  

Јана многу го сакаше ова речиси есенско време, кога 

времето беше преубаво, благо, чисто бистро небо, таман 

топлина без жега, тивко ветре навечер ќе дувнеше откај 

планината, свежи ноќи и утра со роса.  

  Јана си потпевнува полугласно љубовна песна, а во 

себе си размислува како таа да е опеана во песната. И во 

сонот и во јавето Никола сега беше постојано присутен во 

нејзините мисли. Заборави дека немаше помеѓу нив размена 

на зборови и ветувања, но нешто ѝ кажуваше дека 

однесувањето и погледот зборуваа поглавја за кои 

зборовите би биле премногу сувопарни. Мечтаеше за 

времето кога пак ќе се сретнат. Јана понекогаш и се 

нервираше дека на девојките им беше ограничено 

движењето и само со придружба можеа да одат некаде, а 

машките слободно си шетаа по своја волја. Колку ли сакаше 

да оди со Мица во Извор за Илинден, но не собра храброст 

да праша дома, а Мица ѝ рече: 

 - Ќе зажалиш, Јано, не биди страшливка, прашај, 

може да те изненадат, ако не прашаш, одговорот е не секако.  

Се прашуваше Јана зошто Мица ја покани, ништо не 

ѝ кажа за средбата со Никола за вршидбата, но знаеше дека 

во селото ништо за долго не остануваше тајна. Секој за 

секого сè знаеше. Се надеваше Јана дека луѓето ќе помислат 

дека беа роднини, што не беше далеку од вистината тие 

практично беа зародени со Столе и неговата фамилија. И 

сега, откако Столе се вери со Љубица, уште повеќе сигурно 

ќе се зацврсти тоа мислење. По веридбата на Љубица само 

една недела откако се запознаа се шпекулираше низ селото 

која ќе биде следна девојка да им ја земат во Извор. Се 

шушкаше дека Неда го уловила згодниот ерген што 

неуморно работеше неколку дена кај Златевци, но неделите 

врвеа, па немаше никаква новост на таа тема. Имаше и 
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некои попаметни како Мица, кои собраа 2 + 2 и им беше 

јасна причината зошто фалбите на Неда не се овистинија. 

Кој би гледал во Неда кога пред него ја имаше најубавата 

девојка со најубавите сини очи низ можеби цела 

Македонија. На итрата Мица молкот од Јана ѝ зборуваше 

многу повеќе отколку со трчање да дојдеше и да ѝ 

раскажеше за посетата на Никола. Тоа ѝ даваше на знаење 

дека на прекрасната нејзина другарка чувствата се многу 

подлабоки. „Зарем е можно моето Јанче да е заљубено?“, 

восхитена си мислеше Мица и се радуваше за неа, како за 

сестра.  

Така занесена во своите мисли, Јана одненадеж се 

штрекнува од силното брмчење на мотор што ја параше 

утринската тишина. Потстанува малку да види кој е и накај 

го води патот, но додека таа зачекори два три - чекори 

налево, моторот се скри зад јасиките и врбите кај рекичката, 

па таа со незадоволена љубопитност се врати кај својата 

работа. Си седнува Јана на триножното столче и си 

продолжува со работата додека брмчењето на моторот сè 

повеќе се доближува и на нејзино изненадување врти во 

нивниот двор. Моторот запира на неколку метра од Јана и 

возачот ѝ се обраќа: 

 - Еј, ајде аирлија работата, Јано? Како сте, 

братучедо? 

 - Ааа, Милане, ти ли си, не те препознав, еве како 

што гледаш, како мравките јадење собираме, а ти, штурец 

еден, кај шеташ вака среде берба?  

 - Еј, немој сега да ме вреѓаш така и мене баба ми ја 

раскажа приказната за мравките и штурецот– се насмевна 

Милан.  

 - Вистината не треба да те вреѓа, еве самиот гледаш 

јас работам, ти си се возиш на таа машината, машала, сте се 

подновиле, со здравје да си го возиш. 
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 - Благодарам, Јано, помина векот на коњи и 

магариња, мора да се осовременуваме. 

 - За која дојде овој пат да ја гледаш? – му се смееше 

Јана. – Ми е срам од другарките, со сите ќе ме искараш, те 

една ја сакаш, те друга, одлучи се веќе еднаш. 

 - Еј, сега што да правам кога сум личен и згоден и 

трчаат по мене, нема да бегам.  

 Јана му мавта со прстот. – Ах, ти, мангуп еден, кај 

најде во моево село да се мангупиш.  

 - Е, сега не сум јас крив што ги имате најубавите 

моми, уф, да ги фатиш да ги изедеш како црвени јаболчиња 

се, машала – си ги бакнува трите прсти на десната рака – 

МММММММааа – извикува. 

Јана се смее на цел глас, се наведнува, зема една 

трдулава недорасната диња и му ја фрла, тој лесно ја фаќа и 

ја потфрла нагоре ,така сè уште расчекорен на моторот. 

Јана станува и оди до Милан да се поздрави, му ја 

подава раката и му вели гостопримливо: 

 - Ајде добре ни дојде, брат, ајде повели дома. 

 - ДОМА? На овој прекрасен ден, не никако, како 

инаку ќе ме видат девојките од соседството ако сум скриен 

дома, ене гледам веќе ѕиркаат низ пердињата – ѝ намига на 

Јана. 

Не беше Милан некој личотија, но неговото секогаш 

насмеано лице и неговиот топол, добронамерен и 

шегаџиски карактер му даваше некој шарм што ги 

привлекуваше девојките навистина кон него. Беше на иста 

возраст како Јана, но далеку по зелен. 

 „Ќе му дојде умот, ќе созрее, во меѓувреме нека си 

ужива.“ 

 - Да ти кажам право, ни мене не ми се влегуваше сега 

дома, но чест за тебе како за гостин. Што да те почестам за 

пиење? 
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 - Дај ми прво малку вода да оладам душа, па после 

со мажите ќе се напиеме нешто друго.  

 - Важи, но тоа моторот не мислам сака многу пиење? 

 - Сега да ја свикам Елена за да не те оставам сам, 

само забушава од работата како тебе, ах. Еленоо! – вика, но 

никој не се одѕива.  

 - Каде појде тоа чупе? Почекај тогаш за момент да 

земам од дома, поладна е. 

Јана набрзина влегува дома, тура вода од стомната во 

бокал, зема две чаши од креденецот и додека Милан 

мислеше влегува таа веќе се враќаше. 

 - Оф, оф, за мерак, не само моми, туку и слатка вода 

имате? 

 - Кога си млад и весел, сè убаво ти гледаат очите. 

Во тој момент ја забележаа Пауна како со плеталото 

се враќа откај Патковци, каде што беше да побара од Грозда 

примерок од плетка за елек. 

Кога ја здогледа тетка си, внукот ја остави чашата на 

бунарот и со радост ѝ се втурна во прегратките. 

 - Ејјј, убав тој на тетка, море, цело мажиште си 

пораснал, види, види – а на ова Милан се врти наоколу. – 

Добре ни дојде, внуче, оф, да знаеше колку ме израдува, од 

оваа палена работа не може човек да се види. 

Се поткрева Пауна на прсти за да му ги бакне 

образите на внукот од сестра.  – Мислам за една цела глава 

си пораснат за овие неколку месеци откако те немам видено. 

Како сте по дома, внуче, сите здрави и живи? Како е сестра 

ми Стојна? – Пауна од нетрпение да слушне за нејзините 

роднини поставуваше прашање по прашање.  

 - Сите од арни поарни, малку испаничени, но со 

здравјето сите добро.  

 - Зошто, мило, испаничени, што се случило? – Се 

загрижува Пауна. 
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 - Не се секирај, тетко, ништо страшно, да се соберат 

сите, па ќе ви кажам. 

Јана и Пауна го гледаа сомнително, му ги читаа 

изразите на лицето да видат дали е загрижен или не, а Јана 

си помисли којзнае каква беља има сега направено дома, па 

ништо чудно ја спраштил кај нив.  

 - Како тоа те пуштиле твоите на гости среде недела? 

– Го испитува Јана. Милан ја гледа со таинствен насмев на 

лицето. 

 - Имаа причина што ме пуштија. – Ја крева раката со 

дланката кон Јана, која нестрплива сакаше нешто да додаде. 

– Но, не сум јас причината, ха,ха,ха. 

 - Е, сега кажи, не нè држи во неизвесност – се 

распали уште повеќе љубопитноста кај Јана и Пауна.  

 На Пауна ѝ е многу мило што ѝ дојде гостин од 

нејзина крв, па вели: 

 - Ајде ќе ни каже во свое време, туку ајде сега да 

касне нешто детето. 

 - Е, гледаш кој ме сака – и ја гушка тетка си, а на Јана 

ѝ плази јазик. 

 - Е, сега дури ќе те видат чупите и ќе дуваат и бегаат 

од ова твое детско однесување.  

 - Ајде дома, ајде – го трга Пауна.  

 - Тетко, премногу е убаво надвор, утврдивме со Јана, 

ајде ене под лозницата да си седнеме. 

 - Ајде така нека биде, земете ги столчињата од тука, 

а таму имаме еден дабов трупец што ни служи за масичка 

вака во лето. – И Пауна влезе дома да донесе  што се нашло 

да поткасне гостинот. За среќа, имаше останато зелник уште 

едно две парчиња.  

 - Уф, уф за мерак, тетко, ова зелничево, мојот омилен 

со праз и изварка. 

 - Јади тогаш, убав тој на тетка!  
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 - Оф, колку убав ручек, од тебе поголем мајстор за 

зелник нема тетко, мама, ако постара од тебе, не ја бива 

толку, ќе ги направи со огромни витки, а, бре, вол да 

пропадне во средето. 

 - Туку кај ви е тетинот? 

 - Кај Николевци во горно маало се појдени, на помош 

со свекор ми, колат прасиња.  

 - Ќе се вратат за брзо? 

 - Не знам колку работа имаат, може ќе се задржат. 

 - Е, кога е таква работата да не одолговлекувам, 

почекајте малку.  

Се исправа Милан и оди зема една вреќа од моторот 

и се враќа под лозницата. Од вреќата вади торба ткаена со 

убави шарки и накитена со паричиња, а од торбата дрвена 

карта украсена со цвеќиња во разни бои море јалдази, 

џунџулиња, попадии и босилек. Пауна крикнува од радост 

и ги спојува двете раце на градите и ја гледа Јана со 

ококорени очи. Милан висок како што беше уште повеќе се 

исправи, и со гордост проговори како што го учеа од дома. 

 - Тетко и сите во твоето семејство, да ни повелете да 

ни дојдете на свадба за Кате, која ни се посврши минатата 

недела токму на Мала Богородица.  

Едновремено срипуваат и Пауна и Јана и го гушкаат 

Милан. На Пауна солзи радосници ѝ се слеваат по образите 

и благословува:  

 - Ајде со среќа на младите да се ќердосаат, па и за 

тебе, Милане и Јано ќерко, и за ваши глави да си дочекаме. 

– Пауна ја крева картата да се напие една голтка од каналото 

како што е редот. 

 - Честито на Катето, ајде и за тебе, Милане, вака да 

се радуваме – повторно го гушна Јана братучедот.  

Јана прва се созема од возбудата и почува да 

прашува детали. 
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 - За кој и за каде се мажи Кате? Ајде кажи ни некој 

поединости.  

 - Да ти кажам, Јано, според мајка ѝ паднала секирата 

во медот на Ката, градска невеста ќе биде. Зетот е од село, 

но работи во Битола во градежно, мислам геолог е? Така и 

се запознаа, доаѓаше кај нас в село да го мери патот. Јас пак 

се радувам, ќе можам по начесто да одам в град .  

 - Убаво, убаво само среќа да ја служи, да си се сложат 

младите. 

 - Кога е свадбата? – нестрплива праша Јана. 

 - Е, ми го зеде зборот, сега за тоа ќе кажував, 

свадбата е на 15 октомври. Повелете да ни дојдете.  

 - Ќе дојдеме, како не, од свое најсвое сме. 

 - Е, уште една работа, мајка ми и Кате ми порачаа да 

ве прашам да ни ја пуштите Јана на поседок пред свадбата 

да помогне. Ми рекоа на клепки да ви се обесам само да ја 

пуштите. 

Јана и мајка ѝ се погледнуваат, па Пауна одговара 

претпазливо:  

 - Што е од мене, нека дојде одма, работата полска е 

при крај, но знаеш внучко, домаќинот одлучува така ќе 

треба дополнително да ви јавиме. 

 - Мамо, морам да одам, како сестра ми е Кате, и 

последна од братучетките што се мажи, сестрите нејзини 

имаат дечиња и сигурно не ќе можат да дојдат пред време 

да помогнат. 

 - Гледајте да дојде Јана секако, а сега да ве оставам 

со здравје, имам уште многу села и куќи да поминам, ама 

како ми се најде моторов за оваа работа! – Се поздрави 

Милан го вјавна моторот и за брзо време се скри од нивниот 

видик. 
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Јагода Здравеска - Котеска 

Љубов по слика 

 

ВТОР ДЕЛ  1966 

 

Глава 16  

На поседок  

октомври 1966, с. Дрен, Битолско  

 

 - Јано? Ајде дојди брзо – свика Кате – ајде со мене 

кај шнајдерката да си ги земам фустаните, ми рече ќе бидат 

готови до вчера, но со возбудата со твоето доаѓање сосема 

изумив да појдам. 

 Јана ја донесе дедо Павле претходниот ден во 

саботата, во село Дрен, каде што живееше Стојна, сестрата 

на Пауна. Тој остана на спиење ноќта и утрото во неделата 

си го јавна Лиско и се врати во Малиново.  

 Беше околу 11 часот недела претпладне и Кате 

имаше договорено кај шнајдерката за последна проба за 

сите фустани и роби што ги шиеше за чеизот. 

Невестинскиот фустан веќе беше готов и се наоѓаше во 

одајата на Ката. Таа секој слободен момент го користеше да 

појде во одајата и да се воодушевува на белината и на 

убавината на фустанот. Беше сатенски со ситни цвeтови во 

бело, со долги ракави, ѕвонест од половината надолу, а на 

градите во форма на чепорошка имаше три реда тантела. 

Кате си купи и бели нараквици и бело палто за секој случај 

да не залади. 

 - Ако е сè во ред, еден од фустаните ќе носам на 

корзо вечер, да пукнат селскиве ергени, да треснат од мака. 

Ха,ха,ха. 

 - Нели се тие за во чеизот, Кате? 

 - Се, само што ќе биде еден барем да искористам – ја 

тргна за рака Јана. И фатени под рака двете се упатија пешки 
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на другиот крај на селото. Селото Дрен беше многу 

поголемо од Малиново и само на 45 минути пеш одење од 

градот Битола. Низ селото течеше реката Дреновка и го 

делеше селото на две маала. Реката беше обрабена со високи 

тополи и јасики, чии лисја веќе беа пожолтени, се ронеа во 

реката, но ветрот ги носеше и на патот.  Имаше еден главен 

мост и уште два помали. Имаше многу младеж, па секоја 

недела си имаа селско корзо на кое доаѓаа младичи од 

околните села. Кате по пат ѝ раскажуваше на Јана за корзото 

и за разни интересни случки што се збиднале низ годините.  

Јана гледаше љубопитно наоколу, во куќите бело варосани, 

во убавите средени градини  во кои митровденчињата 

цветаа во разни бои. Слушаше со едно уво додека се 

воодушевуваше на правите улици, на куќите што беа на горе 

- долу иста оддалеченост едни од друга. Селото наликуваше 

на мало гратче, во споредба со нејзиното, мало, планинско, 

со куќите расфрлани по ритчињата. Но, за Јана беше 

најубавото на светот. 

 - Многу е убаво селово ваше, Кате, ти се напушта ли? 

 - Ех, цел живот досега сум тука, време е за промена, 

а освен тоа, за разлика од сите мои другарки, ние со момчето 

мое сами ќе си живееме, еј, замисли без свекрва да ми трие 

сол на главата, ха,ха,ха – се насмевна Кате.  

 Кате беше многу слична по карактер како братот 

Милан, само насмеана и наоѓаше хумор во сè. 

 - Туку да ти кажам право, на Цена шнајдерката ѝ 

скиснав цело лето, ме поднаучи да шијам, ќе барам и јас 

работа во некоја од текстилните фабрики. Што ќе правам по 

цел ден дома. Но, нема ниви, нема жетва, нема да ми 

огрдува лицето од сонцето по цели денови на поле, ха,ха,ха. 

Кате имаше 24 години и беше средната ќерка на тетка 

Стојна. Најстарата Бона имаше 27 години и беше мажена 

далеку во прилепските села и веќе имаше две деца. 

Помалата сестра Виша беше 22-годишна, но уште на 18 
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години побегна бегалка и се омажи некаде Ресенско. Татко 

ѝ никогаш не ѝ прости што ја пререди Кате, па така се гледаа 

само еднаш во годината за слава. Кате не ѝ се лутеше на 

сестра си, но откако таа побегна забележа како интересот на 

ергените од селото нивно да спласна. Идеа стројници од 

други села, но Кате никого не бендиса, и беше убедена едно 

време дека ќе остане стара чупа ако не се омажеше за некој 

вдовец. Милан беше најмалиот сугарето и гален многу како 

единственото машко чедо. Кате е висока, руса со сини очи 

како на Јана, кои им беа наследени од нивниот заеднички 

дедо по мајка Миле, секогаш позитивна со оптимизам за 

животот. Јана многу ја почитуваше Кате и некако како да 

имаат повеќе блискост со Кате отколку со Елена, сестра ѝ. 

Низ смеа и разговор така неосетно стигнаа до шнајдерката, 

а се враќаа со уште побрзи чекори, нестрпливи Кате да ги 

проба фустаните дома. Изморена Кате се плесна на креветот 

и Јана ѝ се придружи.  

 - Кате, ајде пак раскажи ми ја приказната за тоа како 

се запознавте со вереникот твој? 

 - Ха,ха,ха, – се изнасмеа Кате – сношти неспани 

останавме од раскажување доцна во ноќта, сега пак сакаш 

да ја слушнеш мојата досадна приказна. 

 - Не е досадна, напротив, толку е убава и 

романтична, колку се радувам за тебе, а малку изморена бев 

од патот сношти, да не промашив нешто.  

 Кате не чекаше два пати покана за повторно да се 

фрли да ја раскажува својата романтична приказна. 

 - Еве вака, Јанче, јас целата затутулена, облечена во 

старо робиче, со престилка на мене и со шамија на главата 

и мотиката на рамена, си одам по пат до горна бавча и си 

потпевнувам „Прошета се мома во новата градина“.  

 - Прошета се момаа во новата градинаа, ми ја 

уапалааа – си пее Ката, на што Јана ја подбуцна во слабината 

со лактото. 
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 - Е, така, де, прашалото на рамо си пеам ли, си пеам 

јас. 

 - Еднаш мотиката, еднаш прашалото, што носеше? 

 - Еј, де, што е важно едно од нив, ха,ха,ха, туку тамам 

се спремав да го поминам патот за нагоре накај Топкалевци 

ливадата, каде што има една голема слива ранка, секој пат 

кога поминував си поткинував некоја да се освежам, полна 

беше со род, гранките натежнале надолу до земја. Се 

приближив поблиску за да ги стасам тие позрелите на 

погорните гранки, и тамам си пеам како змија ја уапала 

девојката, кога нешто ме допира кај глуждот на десната 

нога. Кога сум писнала од страв, си реков ете сум јас како 

во песната, но кој ќе ме слушне сега си реков, замрзнав од 

страв. Одненадеж од под сливата се провлекува човек, ама 

не човек обичен, туку убавина од маж, да го црташ, таков не 

можеше да го направиш, си помислив од стравот имам 

привидение. Но, тој бил вистински човек од коски и месо, 

сега со сериозен поглед ме гледаше, па си реков сигурно јас 

него го уплашив со моето црекање. 

 „Простете ако ве уплашив, само сакав да се 

пошегувам со вас, мислев ме видовте спругнат овде под 

сенката.“ Продолжи така да се извинува, на културен начин, 

кој од нашиве селанчишта знаеше да рече извини, а јас 

онемев и ќе се онесвестев овој пат навистина од неговата 

личотија. Како ми се најде оваа убавина на патот, е си реков 

роди ме мајко со среќа, па фрли ме на буниште, ха,ха,ха. Ми 

мавташе со рака пред очи, а јас како маѓепсана ниту 

трепнав. 

 - Аииииии – воздивнува Јана.  

 - Тој се наведна и ми подаде шише со вода. „На, напи 

се малку ќе те освежи сигурно премногу се уплаши.“ Ме 

понуди да седнам на тревата под сенката, го посла неговото 

палто, леле, Јано, можеш ли да замислиш. Промрморив 

 „Фала, сега морам да одам.“  
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 „До каде? Да ве испратам, може? Уште си бледа, не 

сакам на душа да те носам.“ 

 „Ене онде преку пат, дојдена сум веќе до бавчата.“ 

 „Ајде тогаш да те испратам до таму, но да не треба 

дома да си одиш, моме?“ Тогаш јас се насмевнав.  

 „Немам гајле, некој треба и да работи!“ 

 „Простете, не се претставив, јас сум Сребре, 

службено сум тука од општината, го мерам патот, ќе се 

асфалтира, па се одморав малку овде под сенката пред да се 

вратам назад во канцеларијата на велосипедот.“ 

 „Мило ми е, јас сум Катерина, но сите ме викаат 

Кате. 

 Е, толку ми требаше едно видување и јас се зацапав 

во него. Ме испрати до бавчата, но ни мене ни нему некако 

не ни се заминуваше. Се гледаме право во очи едно време, 

па тој проговара: 

 „Јас морам да одам, пат ме чека, а морам до 

канцеларија да завршам со работата за денес.“ Тамам да се 

заврти и да се качи на велосипедот, се заврти и ме праша: 

 „Ќе може ли пак да те видам?“ 

 Јас се насмевнав, а ми идеше од радост да летнам.   

 „Повторно ќе доаѓате тука по работа?“, прашав 

полна со надеж. 

 „Не, завршив со мерењето, но би дошол ако ми 

дозволиш да те видам.“ 

 „Но, далеку е, така за џабе ќе го тепаш патот.“ 

 „Далечината не е ништо ако имаш за што да одиш.“– 

И ми чкрапна со око. Јас поглед никако да спуштам од 

неговиот.  

 „Секоја недела приквечер имаме корзо во селово, 

токму на сред село.“ 

 „Да дојдам тогаш в недела?“  

 „Корзото е отворено за сите“, му одвратив. 
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 „Но, јас сакам дозвола од тебе, инаку не вреди 

доаѓањето.“ 

 „Дојди, па ќе видиме дали ќе ти простам за уплавот, 

може бајачка ќе треба да барам.“ 

 За чудо во тој миг се наведна, набрзина ме бакна на 

образот и како ветер го снема, ме остави збунета дали беше 

јаве или привидение од жештината што ми удри в глава. 

Јаве или сон јас со песна си ја завршив работата тој ден, 

толку лесно никогаш не ми одела работата.  

 - И така – воздивнува Кате и замолчува.  

 - Ајде, ајде, има уште, кажувај!  

 - И што да кажам, знаеш што се случи, еве го 

наредната недела на корзо. Јас и Вера си шетаме заедно кога 

ете го со едни од момците од селово, ни доаѓаат во пресрет. 

Се запознавме пред другите како прв пат да се гледаме. Ми 

подаде рака и рече:  

 „Дојдов јас“, и некако се намести да се шета до мене.  

 А јас ни пет ни шест, му реков многу си добредојден, 

леле, Јано некои искри летаа помеѓу нас и нè привлекуваа 

да се доближиме еден до друг, рацете сами ни се споија, па 

се покорзиравме и како господин ме испрати до дома. 

Подзапрев две - три куќи подалеку од нашата и му велам:– 

 „Доста до тука, да не ме видат моиве.“ 

 „Што дека ќе видат, јас не крадам.“ – Се насмеав 

затоа што знам дека добро ме разбра што  сакав да кажам.  

 „А да дојдам дома со тебе?“  

 „Дојди ако сакаш татко да те стрела.“ Или ќе се 

прерадува, си велам во умот, повеќе се плаши да не му 

останам дома стара мома. 

 „Јас не се плашам, нека стрела, ајде да видиме“, и за 

рака ме трга кон нас, а јас се укотвив и не мрдам.  

 „Кате?“,– ме гледа прашално, „ќе дојдам пак другата 

недела, па тогаш може ќе ме поканиш дома да се запознам 

со татко ти.“ 
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 „Зошто ти е татко ми?“ Ми намигна тогаш, се 

наведна и ме бакна право во уста, можеш да замислиш и се 

врати по патот од каде што дојде. Не знам колку долго стоев 

така со раката на устата. Леле, Јано, деновите никако не ми 

врвеа до  наредната недела, само за тие видувања живеев. 

На четвртата недела ме побара, Јано, за жена.  

 „Доаѓаш сега со мене или да дојдам да те барам од 

татко ти?“ Го погледнав, но мислев се зафркава со мене. 

 „Со благослов од родителите сакам“, му реков и така 

бидна. Другата недела еве го со се татко му и еве ме сега за 

невеста се спремам. 

 - Леле, колку убава романтична приказна, Кате, од 

едно видување рече се заљубивте.  

 - Толку ни требаше, ти велам, ајде доста приказни, 

пена устата ми фати од зборување, ајде да одмориме, па 

приквечер те носам на нашево корзо, да ги испукаме 

беќарите. Мила, сите до еден ќе се заљубат во тебе, слушај 

ми го зборот.  

 Јана се насмеа, ја гушна братучетка си и рече: 

 - Јас дојдов за тебе, Кате, не за ергените ваши, не ми 

се брза мене. Но, се надевам дека и јас ќе доживеам романса 

како твојата еден ден. 

 - Тебе не ти се брза, чупо, но таква личота како тебе 

ќе биде многу барана, слушај ми го зборот и спреми ме. Така 

ќе биде најдобро, да си најдеш момче што побрзо, инаку 

секој мрсулко ќе ти досадува.   

 - Катее, Јанооо, ајде долу да ручате, цел ден не ве 

видов, што правите скриени во одајата – се слушна гласот 

на Стојна. 

 Јана и Кате со смеење станаа од креветот и со трчање 

се спуштија надолу по скалите да им се придружат на 

останатите членови на семејството за ручек.  

 

 



~ 214 ~ 
 

Глава 17  

Kорзо 

с. Дрен  

 

 Преку три куќи до Кате од десната страна на патот 

кој водеше директно за Битола, живееше Лила. Беше две 

години помлада од Кате, иако не беа најдобри другарки, 

добро си живееја и понекогаш и се посетуваа да разменат 

новости. Лила со неколку момци во нејзино друштво 

излегува од портата нивна и се упатуваат во правец на 

куќата на Кате, од каде што треба да поминат и на првото 

уличе да свртат десно за да ги одведе до корзото. Улицата 

пред нив е празна засега, додека младите сè уште пред 

огледалата се чешлаат и се дотеруваат. Но, за скоро младите 

од сите куќи ќе почнат да се истураат надвор и во мали 

групи да пешачат до корзото. По тешката физичка 

земјоделска работа ова им беше единственото време да се 

забавуваат со својата генeрација, да се дотераат, да излезат, 

да видат и да бидат видени. Корзото и сред селото беа места 

за средба на момците и девојките. Поминаа времињата кога 

родителите им бараа невести на синовите, сега имаа 

можност сами да си одберат. Но, откако ќе одбереа, 

повторно родителите требаше да дадат благослов пред да се 

прати стројникот кај родителите на девојката.  

 Лила сакаше да биде во друштво насамо со нејзиното 

момче, па така малку подрани со излегувањето кон корзото. 

Одеа така пополека додека преку две куќи две девојки во тој 

момент излегоа на порта занесени во разговор и смеа и 

довикуваа некому сè уште скриен зад портата. Со лесен 

грациозен чекор и трета девојка им се приклучи. На Никола 

здивот му застана во грлото. „Можно ли е ова?“ Се фати за 

срцето. „Секако е таа, само таа може ваква реакција да 

предизвика во мене, ми пее крвта во жилите“, се израдува 

Никола, кој одеше малку поназад од другите.  
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 Стефан ги ококори очите кога ја здогледа Јана и 

запира на сред пат како закован така што Никола за малку 

ќе се судреше во него. Васко прв се прибра и прозбори, 

додека на сите погледите им беа вперени во трите девојки 

на педесетина метри пред нив.   

 - Стефане, не е ли она другарката на братучетка ти 

Мица, како ли се викаше? – Васко прозборува.   

 Лила го сврти погледот кон Стефан и го 

набљудуваше без да трепне. Тој за брзо се созеде, се заврти 

кон Лила и се насмевна срамежливо, но ѝ ја зеде раката и ја 

стави под неговиот лакт, обележувајќи територија, затоа 

што знаеше, тука му се најголеми шансите. „Подобро 

врапче в рака отколку гулаб на гранка“, си помисли Стефан, 

се заврти кон Лила, ѝ подари нежна насмевка, а во неа 

сомнежот исчезна во тој момент.  

 - Да, Јана е навистина. Како се нашла тука? – праша 

Стефан.  

 - Сигурно е некоја роднина на Кате сосетката, 

дојдена на поседок.  

 - А која е онаа девојка што најмногу се смее? – праша 

Васко.  – Ќе може да ме запознаеш? 

 - Е, доцниш тука, таа е веќе ветена, свадбата ѝ е 

другата недела.  

 - Ебати среќата, кога и да се заинтересирам за 

девојка, таа е веќе ветена – промрмори Васко. 

 - Најубави се среќните девојки и затоа те 

привлекуваат – му одговори мудро Лила.  За гостинката не 

знам дали е ветена или не, ама за другата девојка Вера знам 

дека е слободна како птица, ако сакаш да си ја пробаш 

среќата.  

 - Сакам и тоа како – весело возврати Васко. 

 - А, братучед, ти? – му се заврти Лила на Никола. – 

Што замолкна така, што се секираш, ќе се најде и за тебе 

нешто, имаме големо село и многу моми спремни за 
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мажење. Никола го одвои со мака погледот од Јана и се 

сврти кон Лила. 

 - Ајде доста со местење девојки, оставете ме мене 

сам од неврзаните.   

 - Ха,ха,ха – се насмеа Васко – кај ти текнуваат, бре, 

такви глупости, неврзан си, а во секое село по една сурија 

девојки јурат по тебе.  

 - Добро стоиш со сосеткава, а? – праша Никола, 

игнорирајќи го Васко. 

 - Да, убаво си живееме, може да побрзаме да им се 

придружиме ако сакате да ве запознам. 

 - Ајде за атер на овој Васко, сите села ги претеравме, 

никако нешто да му се залепи за око, па може овде да е 

среќата.  

 - Ајде тогаш чекорете напред. 

 Во тој момент трите девојки се поздравија со некој 

од домашните, кој беше скриен зад оградата, и тргнаа 

надолу по патот кон корзото, сите три држејќи се под рака 

со Кате на средина.   

 Лила тргна малку понапред и свика:   

 - Кате, Катеее, почекајте малку! 

 Сите се завртија на овој повик, а на Јана колената и 

се пресекоа од некоја слатка слабост кога забележа кој им 

се приближуваше. „Боже, ја имам ли оваа среќа“, си рече, 

„леле каква среќа што татко ме пушти воопшто да дојдам, 

па и ова сега е круна на сите среќи.“  

 Лила прво го запозна Стефан со Кате:  

 - Ова е момчето од Извор за кое ти кажував – ѝ 

намигна.  

 Кате му се фрли во прегратка како отсекогаш да го 

познавала: 

 - Мило ми е, Стефане, да знаеш многу убаво си 

одбрал и да не чекаш долго, затоа што оваа личотија има 

многу симпатизери во нашево село.  
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 Откако се запозна Кате со Васко, одма му рече: 

 - Васко, ова е Вера, и затоа што ви почнуваат 

имињата со иста буква, вие ќе одите заедно.  

 Васко сиот насмеан не чекаше два пати да го 

понудат, се прибра до Вера, се запознаа и тргнаа напред 

пред сите.  

 Никола и Јана имаа очи само еден за друг. Штотуку 

Кате зина да ја претстави братучетка си на момците кога 

Никола подизлезе нанапред и ги фати двете раце на Јана и 

ги рашири весело:   

 - Е, мало, гледам си прираснало од последниот пат 

кога те видов. Како се твоите, посебно Стрико Павле и таа 

палавка Марија?  

 - А вие се познавате? – се насмеа Кате. – Ех, колку е 

мал светот!  

 - Многу добри семејни пријатели сме – намигна 

Никола.  

 Сега друштвото од седуммина, сите до еден 

возбудени, сите зборуваат за нешто. Во таа врева само Јана 

уште остана без збор. Се топеше од милина од допирот на 

Никола, кој вешто ја тргна за рака и ја стави под неговата 

мишка.  

 - Ајде да одиме до тоа ваше корзо, ќе заврши додека 

стасаме – рече Никола додека чекаше сите да тргнат напред 

пред нив. 

 - Ех, ех, голема работа, ние еве сами си направивме 

корзо, ха,ха,ха – се изнасмеа Кате. 

 Виде Кате дека Јана е со познато момче и во 

безбедни раце, а Лила очигледно сакаше само за себе да го 

има Стефан, па се сврти нанапред и им се придружи на Вера 

и Васко, па така конечно тргнаа први напред да го водат 

патот. Кате така низ пријатен лесен разговор не 

пропушташе да ги наброи сите доблести на Вера, очигледно 
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беше дека игра улога на стројник, што ниту на Васко ниту 

на Вера не само што не им пречеше туку и им годеше.  

 На Лила ѝ дојде малку душа откако братучед ѝ ја зеде 

со него таа личотија, подалеку од очите на Стефан. 

Нејзиното заљубено женско око забележа некоја мечта во 

Стефан кон девојката, но тој сите правилни потези ги 

направи кон неа, така Лила сега се чувствуваше посигурно. 

Се надеваше дека Стефан нема уште долго да ја чува во 

неизвесност. Никола беше во рајот. Ја имаше раката на Јана 

провлечено под лактото и одозгора ја имаше преклопено со 

неговата многу поголема рака. Го чувствуваше спојот на 

сите допирни точки на нивните тела како полека, како топол 

течен мед, се лизга по вените. Така тивко пешачеа неколку 

чекори зад другите. На Јана ѝ доаѓаше да пее на цел глас и 

да потскокнува од радост.  

„Ле-ле-ле, какво слатко чувство да се биде до Никола, Боже, 

дали некојa друга вака се чувствува, ќе ја прашам Кате.“ 

Со секоја средба таа магнетска сила што ги привлекуваше 

нив двајцата стануваше сè посилна и посилна. Во тој 

момент Никола се наведна кон Јана и тивко ѝ прошепоти на 

увото, пуштајќи уште рој чувства за Јана досега непознати, 

ѝ се чинеше сè во неа се топи од милина. 

 - Ти ветив дека ќе се видиме пак, нели?   

 Никола ја тргна десната рака од каде што ја држеше 

преклопена нејзината и нежно ѝ го допре лицето. Со 

палецот нежно како со пердув ѝ помина по долните полни 

усни.  На допирот негов на Јана ѝ се причини како молња да 

помина низ неа, но наместо болка чувствуваше само слатка 

радост како ја обзема. „Готова сум јас, маѓепсана“, си рече, 

„природни ли се овие прекрасни чувства.“ Јана забрзано 

дишеше како да трчала маратон и за да ги прикрие чувствата 

само кимна со главата. Поодеа така некое време пак во молк 

уживајќи во овој момент кога ништо друго на светот не 

постоеше освен нив двајца.  
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 - Нели мислиш дека ѕвездите ни се некако 

наклонети? – ја праша Јана тивко. 

 - Во која смисла? – знаеше точно што прашува 

Никола, но сакаше да го слушне да објасни. Сè ѝ беше јасно 

од една страна, а од друга ништо не разбираше. 

 - Е, така, ја средиле работата да се видиме вака на 

раат, подалеку од будното око на возрасните, да се сретнеме 

веќе неколку пати, не мислиш е предодредено, пишано?  

 Подзапре Никола, се подзаврти кон Јана и со десната 

рака ѝ ја поткрена брадата, загледувајќи се во нејзините 

сини очи како Пелистерските Очи, чинеше дека тоне во нив. 

Во нив го прочита она што сакаше и знаеше веќе дека 

заемната привлечност, ако воопшто беше можно, растеше 

со секоја средба со секое видување. Заборави Никола дека 

се наоѓа среде селскиот пат, толку голем беше неговиот 

занес и за малку ќе ја наведнеше главата за да ги проба 

неодоливите сочни усни на Јана кога Лила го прекина: 

 - Никола, ме слушна? 

 - Што? – Набрзина се созема и повторно тргнува 

напред.  

 - Дали е вистина ова што раскажува Стефан? 

 - Не му верувај многу, братучедо, тој само сака да се 

претстави себеси во најубаво светло. 

 - Ахххх, ти ништо не слушна тогаш. Ми кажуваше за 

случката во селото на братучетка му Мица, за Митровден и 

за шталата, ха,ха,ха, колку смешна приказна.  

 Јана тогаш го заврти погледот спрема Никола, 

збунето и двајцата се погледнаа. На Јана тогаш ѝ светна дека 

овој Никола е тој истиот од кого го доби првиот бакнеж пред 

две години на нејзини 16 години и по кого оттогаш така 

речи мечтаеше. „Е сега дури разбирам за ѕвездите“, си 

помисли, наклонети им беа и некако како да ги водеа во 

заемна прегратка. „Мојава романтична приказна ќе испадне 

многу поинтересна од на Кате“, си помисли Јана.  
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 - Измислува, ти велам – се насмеа гласно Никола, 

додека од друга страна ѝ ја потстегна раката на Јана во знак 

на меѓусебно разбирање. Повторно ѝ шепна:  

 - Ѕвездите, мало, ти велам јас ни се МНОГУ 

наклонети. 

 Лила заинтересирана за приказната ги причека да ги 

стигнат, па го фати Никола под рака и почна да го прашува, 

а тој одбегнуваше директен одговор, но даваше смешни 

одговори на кои сите се смееја до плачка. Така групата 

млади низ гласен кикот и смеа стигнаа до корзото. На никој 

од нив во моментот не му беше интересно корзото. Безброј 

млади се шетаа нагоре па надолу по сред селото, запирајќи 

овде - онде да се видат со некој познат, да поразговараат. 

Кате ја зеде Јана под своја рака сега во јавноста, не ѝ 

доликуваше со други машки да се корзира сега така речи 

мажена. Злите јазици немаа одмор, можеше некој да накаже 

сè што виделе или не, па ете ти проблеми. Не се секираше 

за вереникот нејзин, тој имаше доверба во неа, сепак зошто 

родителите да се секираат. На Никола како душата некој да 

му ја измолкна од градите кога Јана се одвои од него, некое 

необјасниво студенило го обви и почувствува огромна 

празнина.  

 - Оф, оф, оф, не ќе траам долго вака, ќе мора некое 

чаре да се бара – си воздивна Никола.  

 Остатокот од корзото му беше премногу досадно, за 

разлика од Стефан, па очигледно и од Васко, кој цела вечер 

не се одвои од Вера. Како да се најде насамо со Јана без да 

ја стави во непријатна ситуација. Не дека се секираше за 

него, беше спремен уште сега да си ја земе и да ја однесе 

дома. Но, мораше да биде стрплив и да го навалува огнот 

постепено кај неа, кој очигледно веќе беше потпален и 

тлееше за него сè додека таа не беше спремна на тој чекор 

да размислува за мажење. Јасно му беше дека сè што тој 

чувствува и таа чувствува, но за разлика од него, кој беше 
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поискусен, таа не ги разбираше тие чувства. Ѝ ја гледаше 

збунетоста на лицето, кое често го обземаше црвенило, а 

што беше знак дека чувствува многу, но се срами тие 

чувства да не излезат на видело. Најголемото разочарување 

во ноќта беше кога Кате се најде со брат ѝ Милан на корзо 

и заедно со Јана одлучија да се вратат дома. На Стефан и 

Васко уште не им се одеше, па Никола ја праша Кате:  

 - Дали може со вас да се вратам, да ги оставам овие 

заљубените малку насамо, јас сум им само трето тркало.  

 - Дојди, дојди, слободно – го покани Кате, знаејќи 

каде му е болката.  

 - А вие умот в глава – со прст им запрети на Стефан 

и Васко и ги подучи Никола како стар. Тргнаа кон дома, 

Ката користејќи ја шансата да се распраша каде и како се 

запознале. Се разбира, приказната за шталата остана нивна 

тајна. Додека стасаа до куќата на Ката, нејзе веќе сè ѝ беше 

јасно. Не од зборовите што беа повеќе диверзија, туку 

повеќе од скришните погледи, таинствените насмевки. 

Нешто тука се насетуваше, се чувствуваше во воздухот 

околу нив. „Види го ова моево младо Јанче го уловила 

најзгодниот беќар во цела Пелагонија, по мојот Сребре се 

разбира“, си се насмевна. На Кате многу ѝ се допадна 

Никола и потајно се радуваше на среќата на својата млада 

братучетка. Кате размислуваше дали да го покани Никола 

на свадбата за да им даде можност пак да се видат, 

очигледна беше нивната атракција за секој што сакаше да 

види. Никола ги влечеше нозете да го забави времето кога 

ќе треба да ѝ каже на Јана добра ноќ. Стигнаа до куќата, се 

поздравија и Милан прв влезе, додека Јана се поздрави 

неволно со тага во гласот. 

 - Мило ми е што се видовме пак, Никола, остани со 

здравје.  

 - Со здравје, малечка, до следното видување. 
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 Јана го крена повторно погледот кон него и со тага 

во очите  кимна со глава, па влезе во дворот со брзи чекори 

и за скоро се скри во куќата.  

 - Многу ми е мило што се запознавме, Никола, ти 

посакувам секое добро и се надевам ќе се видиме пак – се 

заврти Кате да ја следи Јана, но со раката му покажуваше 

кон еден од прозорците на куќата.  

 Никола збунет малку не сфати одма што кажува 

Кате. 

 - Толку ли е очигледно? – воздивна гласно. 

 - Од Пелистер се гледа – му врати Ката. 

 - Кој? – изусти Никола покажувајќи кон прозорците. 

Кате крена еден прст, покажа кон куќата и со широка 

насмевка си влезе дома. 

 

Серенада 

 

 Чук... Чук... Чук... некакво рамномерно чукaње на 

стаклото од прозорецот ја разбуди Јана од длабокиот сон, во 

кој Никола беше главниот јунак. Збунето гледаше едно 

време кон прозорецот не сфаќајќи за момент каде се наоѓа. 

Во тој момент повторно се слушна едно дефинитивно чук, 

кое одѕвони на стаклото. Јана ги отфрли покривките, стана 

и се упати кон прозорецот. Месечината јасно светеше и 

ѕиркаше низ плетената бела завеса на малиот прозорец со 

две крила. Ја поттргна завесата и погледна надолу. Одајата 

каде што спиеше беше на вториот кат од куќата. Другите 

две одаи беа заземени од Ката и Милан, а тетка ѝ Стојна и 

тетинот Коста спиеја на приземјето.  

 - Кој ли е сега? – се прашуваше Јана среде ноќ.  

 Си помисли дека е можеби некој ерген од селото 

дојден да ја разубеди Кате и да проба да ја придобие така 

речи неколку дена пред свадбата. Јана го отвори едното 

крило од прозорецот и се навали малку над него да види 
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подобро кој е. Беше тоа навистина едно момче, кое ја имаше 

десната рака кренато спремна да фрли пак камче кон 

прозорецот. Цртите на младичот не се распознаваа добро, 

па Јана со шепотење прозбори: 

 - Ве молам одете од тука и оставете го семејството 

намира да се одмори. Што сте се растропале во ниедно 

време, што и да има да кажете, ќе почека до утре. – Така 

малку подналутено прошепоти Јана и со раката веќе го 

затвораше прозорецот кога слушна тивко смеење и како 

некој го повикува нејзиното име.  

 - Па којзнае дека сум тука – си рече. Љубопитноста 

ѝ ја задржа раката на прозорецот, каде што остана така да 

дослуша. 

 - Јано, Јанче, јас сум, почекај, не бегај, аман, не ми 

крши срце, мила. 

 Јана во тој миг го препозна гласот на Никола, па 

ширум го отвори прозорецот. 

 - Никола, ти си? Што бараш тука? 

 - Тебе, мила, што друго барам. 

 - Никола, оди те молам, ќе се разбудат тетка ми. 

 - Тивок ќе бидам, еве – го става прстот на уста, а 

рацете ги прекрстува на градите – само остани тука да те 

погледам – ги рашири рацете и почна тивко да ѝ пее 

серенада под прозорецот. 

 - Сноштиии сакав да ти дојдаааам, сношти сакав да 

ти дојдаааам, тивко ветре подувна, ситна роса заросиииии, 

не можев да дојдаааам. 

 Никола со својот милозвучен славејски глас пееше 

под прозорецот на Јана, таа како маѓепсана остана заробена 

од неговиот шарм и волшебен глас.  

 - Зарем мене ова ми се случува? Леле колку 

возбудливо.  

 - Ах, ах, ах. Не можам без тебе, ќе умрам, да знаеш. 

 - Никола, пијан ли си?  
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 - Само од љубов по тебе, Јанче моја, оф, леле, леле. 

 - Мислев си заминавте за дома сношти?  

 - Секогаш патот ме води кон тебе, мила, дома е 

празно без тебе, што барам таму. Сенката ќе ти ја следам и 

земјата ќе ја бакнувам каде што се движиш.  

 - Никола, оди да спиеш, ќе го разбудиш селово. 

 - Ако, мила моја, сакам сите да слушнат за мојата 

љубов кон тебе, не можам веќе да ја чувам во себе, градиве 

не ми го држат веќе срцево што само по тебе лудува. 

 Јана целата се возбуди. Оф, Боже, па Никола ги 

кажува најслатките зборови по кој таа мечтаеше и сонуваше 

тој отворено да ѝ каже дека ја сака, како што таа него го 

сакаше од дното на својата млада душа. Но, дали навистина 

така мислеше или му се олабавил јазикот по некоја 

ракиичка, се двоумеше Јана, не знаејќи како да одговори на 

ова, му рече:  

 - Никола, оди сега, доста е мангупирање. – И 

повторно се тргна и го затвори прозорецот. Насмеана цела 

се пикна в постела да се врати на сонот, кој знаеше дека 

нема да дојде по ова.  Но, упорниот Никола не ѝ даде мир, 

тамам се покри, повторно со камче фрли на прозорецот, таа 

се смешкаше, а тој упорно потфрлаше по некое камче. Сега 

се водеше некоја невидлива битка помеѓу нив, Никола 

напаѓаше, а Јана со цврста волја решена да не му отвора 

уште еднаш. Но, упорноста негова немаше крај, па, виде не 

виде, гледа не заминува, повторно го отвори прозорецот и 

му процеди низ заби: 

 - Доста, Никола, оди, сите ќе ги разбудиш. 

 Одеднаш ѝ се појави мисла на Јана од каде Никола 

знае во која одаја таа спиеше.  

 - Никола, како знаеш на кој прозорец да чукаш? 

 - Срцево мое ми кажува сè што треба да знам, на крај 

на свет да си ќе те најдам, мила, ти кажав ѕвездите наши се 

споиле и го осветлуваат патот.  
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 - Ќе си одам, само ако слезеш на неколку мига, те 

молам. – Никола ги стокми дланките и ги стави на градите 

во знак на молба. – Ќе си одиме утре и којзнае кога ќе те 

видам пак.  

 - Никола, да не си споулавел, како ќе слезам долу, ќе 

ги разбудам домашните. 

 - Мила, 2 часот е наутро, сите слатко си спијат во 

најдлабокиот сон, само јас око не можев да склопам додека 

не те видам. 

 - Ајде само за миг, да те прегрнам и одам, ветувам. 

 Молбата на Никола беше многу примамлива, но Јана 

се плашеше да не се разбудат роднините, па резил да пукне. 

Но, од друга страна ако не слезе, тој ќе продолжи да чука, 

беше сигурна, па тие секако ќе се разбудеа.  

 - Добро, доаѓам, но само еден миг, и вети ќе одиш. 

 - Рака на срце, тебе никогаш нема да те лажам – ја 

стави десната рака на срцето. Јана го затвори прозорецот 

најтивко што можеше, ја наметна робата што Кате ѝ ја даде, 

ја отвори вратата од нејзината одаја, се штрекна малку кога 

таа скрцка, и застана на врвот на скалите да слушне дали 

некој ќе стане, но никој не се огласи, па таа пополека слезе 

и бесшумно излезе надвор. Никола се имаше сега 

преместено во подлабока сенка до надворешниот ѕидот на 

куќата под стреата. Со тивки чекори се упати кон Никола. 

Кога тој ја виде, се одлепи од ѕидот и тргна кон неа со брзи 

чекори. Двајцата се фрлија во прегратка. Никола цврсто ја 

држеше во прегратка и ѝ шепотеше нежно.  

 - Те сакам, малечка, те сакам премногу, никогаш вака 

не сум се чувствувал по ниедна девојка. Те молам кажи ми 

дека и ти ме сакаш. Кажи ми, мила, па ако треба, овде да 

легнам и да умрам со радост во срцето. Не можев да 

заминам, нозете не ми тргнуваа за дома кога знаев дека си 

тука блиску на дофат. Така прегрнати стоеја некое време 

молкум, па Никола продолжи.  
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 - Мила, можеби те плашат моите зборови и моите 

чувства, можеби мислиш се прерани, но морав да ги 

искажам, ќе експлодирам, жими тебе. Од првиот момент, од 

првата наша средба јас сум вљубен во тебе. Пресреќен сум, 

како никогаш досега во мојот живот. Не барам ништо од 

тебе во моментов, знам ти си младо пиле и треба да се 

навикнеш на идејата за мене, но само едно шепни ми, дали 

имам шанса, ќе те чекам до кога сакаш.  

 Ако Јана досега не беше длабоко заљубена, на овие 

несебични зборови од Никола сигурно ќе се заљубеше. Ја 

поткрена главата да му каже дека веќе го сака, а во тој 

момент неговите усни жедни по нејзините ги пронајдоа и се 

напија од слаткиот нектар. Никола беше жеден по усните на 

Јана како жеден патник во пустина. Бакнежот беше толку 

нежен, срцепарателен, без побарувања и притисоци, само 

љубов и нежност. Јана се стопи во неговата прегратка, 

прстите од нозете сами ѝ се поткренаа, а рацете сами по 

своја волја се обвија околу неговиот врат. На Никола  

потврдни зборови веќе не му требаат. „Каква среќа, каква 

среќа, благодарам, Боже“, си мислеше. Никој од нив 

двајцата не можеше да се одвои од овој најсладок бакнеж, 

но Јана, неискусна во љубовните игри, не беше свесна што 

му се случува на Никола, па затоа тој сè уште бакнувајќи ја 

ѝ ги оттргна рацете од вратот и ја подистави од него. 

 - Малечко, ќе ме умреш, само да знаеш што ми 

правиш. 

 Јана повторно сакаше да му се пушти во прегратката 

и во опојниот бакнеж, но Никола цврсто ѝ ги држеше рацете 

додека длабоко дишеше, па откако се созеде малку ѝ рече: 

 - Ајде сега горе в кревет, доста се љубиш по 

темниците.  

 Јана го погледна молежливо, сакаше повторно да го 

искуси тој сладок бакнеж, ни сама не знаеше што сака, но 

дека оваа работа не беше завршена ѝ беше јасно. Никола 
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забележа и се плашеше дека не ќе може да одолее на 

нејзината моќ, па брзо изусти: 

 - Јанче, бегај одовде додека имам самоконтрола, ако 

продолжиме, и двајцата ќе зажалиме и може да го уништиме 

она што се роди помеѓу нас.  

 Јана ништо не разбираше, еднаш ја вика, страсно ја 

бакнува, еднаш ја брка, се заврти пак кон него, ама Никола 

ја фати за рамената нежно, но цврсто ја заврти напред и 

нежно подудирајќи ја по задницата ја натера да се врати 

дома. Гледаше по неа додека таа се скри дома и за среќа 

никој не виде ништо. Никола се потпре на ѕидот од куќата, 

ги крена рацете над главата, вдиша длабоко неколку пати да 

му се смири крвта, па една насмевка му се разлеа по лицето. 

„Колку е убав животот, леле, леле“, со потскокнување и 

тивко потсвирнување се врати кај роднините на конак. 

Насмевката не го напушташе, Јана го сака, беше очигледно 

иако таа со збор не кажа ништо, како само му ја палеше 

крвта тоа чупе. „Уште некоја ваква средба и ќе биде спремна 

за мажење, а јас секој пат ќе ѝ споменувам ако сака истиот 

момент да ја водам кај мене дома. Ех, колку го чекам тој 

момент кога ќе си ја одведам дома во мојата одаја, во мојата 

постела. Леле, колку ќе ми биде убав животот, е за ова вреди 

да се живее!“   
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Глава 18  

Свадба  

18 ноември 1966, с. Малиново 

 

 Осамна прекрасен неделен ноемвриски ден. Утрото 

остро, воздухот ладен, a сланата ја имаше прекриено секоја 

површина на земјата и покривите на куќите и на сите други 

помошни објекти, додека капките блескаа на првите зраци 

на сонцето како ситни дијаманти расфрлани немарно. 

Жителите на село Малиново се разбудија од слаткиот сон 

на оваа прекрасна природна убавина со некоја возбуда и 

исчекување и со полет во чекорот брзаа да ги завршат 

неопходните обврски и да се спремаат за големата веселба 

кај Патковци. И луѓето и небесата се радуваа на свадбите во 

селото кога животите на двајца млади се спојуваа во еден. 

Немаше навистина настан што беше повесел од свадба. До 

душа, од машката страна свадбата можеше да се рече дека 

беше повесела и порадосна затоа што кај момчето се 

радуваат сите, си земаа невеста дома, нов член на 

семејството што со себе ќе си ги донесеше и искуствата, 

знаењата и адетите од својата куќа и своето село. 

Семејството каде што влегуваше невеста беше весело и 

радосно. Од кај невестата исто така беше весело, сепак беше 

благослов да се најде животен сопатник и друшка со кој ќе 

се одгледуваат дечиња. Сепак, сите ги чувствуваа и радоста 

и тагата на семејството на девојката, а посебно на мајката. 

Челадта за мајката секогаш ќе биде челад независно колку 

години има детето. Тоа откорнување од корените на 

семејството и мајчините прегратки ги допираше во срцата 

сите, но најмногу тие што веќе го искусиле тоа 

откорнување. На денешниов ден и селото и Патковци се 

радуваа, но и се спремаа да се збогуваат со ќерката на Патко, 

Мица. Куќата на Патковци беше во полн ек на последните 

подготовки за свадбата. Веќе сè беше спремно за пречек на 
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сватовите што ќе ја одведат Мица од родната куќа во домот 

на нејзиниот сакан Иван. Поминаа токму две години откако 

Мица и Иван се запознаа на Митровденската слава кај нив 

дома. Писмата летаа помеѓу нив искажувајќи си ги 

чувствата и запознавајќи се постепено за осумнаесетте 

месеци додека Иван го отслужуваше воениот рок. Сега 

Мица имаше 22 години, а Иван 24 години. Тамам погодени 

по годините ни мали ни стари, а и по карактер, Мица 

зборлеста, итра, а Иван поповлечен и повоздржан. Два лути 

камења не мелат жито, велеа старите, така овие двајца си 

беа навистина погодени. Грозда и Пауна ја валеа фурната 

каде што триесетина сомуни леб требаше да се печат за 

свадбарите, а по лебот на ред идеа да се печат мазниците 

што Дана, сестрата на Мица, Јана и другите тетки и девојки 

од селото сè уште ги месеа и песни љубовни пееја. Секој 

еден несебично се нудеа и помагаа она што можеа. Свадбите 

беа еден вид колективен селски настан. Сите домаќинства 

си ги метеа дворовите, зачистуваа наоколу за да се покаже 

селото пред свадбарите од друго село. Дедо Павле беше 

главниот готвач за свадбата, па веќе го имаше спремено 

котелот во кој тивко клокотеше вкусна манџа со компири, 

пиперки, кромид и свинско месо само удина како за сватови. 

Слаткиот вкусен мирис се разлеваше наоколу разбудувајќи 

го апетитот посебно кај тие што сè уште зафатени со 

обврски немаа залак во уста ставено. Кај 11 часот се слушна 

најпрво ритмичното тропање на тапанот, а за брзо време 

потоа тоа се одѕваа и звуците на гајдата од преку реката. 

Накитените свадбари со шишиња ракија кренати високо 

горе, и со играње и пеење полека се приближуваа кон 

Патковци. Селаните како еден оставија алати каде што се 

најдоа и како река се слеаја кон Патковци на гледање. 

Жените селски брзо - брзо влегуваа дома да грабнат тоа што 

имаа спремено, веќе за дарување на невестата како што 

беше адетот. Која чорапи плетени, која шамија, ќептар, кој 
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што имаше. Јана ја остави работата и, како што беше 

договорот, влезе во одајата на Мица. Мица беше убава 

девојка и сега прекрасна невеста, но среќата ја правеше 

уште поубава. Мица се вртеше околу огледалото да се види 

од сите страни и со возбуда гледаше кон прозорецот, во тој 

момент влезе Јана.  

 - Стасаа, Мицо – возбудено извика Јана. Се гушнаа 

двете другарки од радост и малку тага се разбира, Мица 

тргна кон прозорецот, а Јана ја подучи: 

 - Запамети што ти велеше баба ми, низ прстен да го 

видиш прво, и да си речеш три пати „Низ прстен те гледам, 

верен да ми бидеш“, ха,ха,ха – се изнасмеа Мица – ќе мора 

да ми е верен ако сака убав живот со мене – сепак го зеде 

прстенот од Јана, кој веќе беше спремен на масичката. 

 - А кога ситото? – праша Мица, сè знаеше што да 

прави, но во моментот на возбуда можеше да се заборави. 

 - Одма откако ќе го видиш низ прстенот, ќе го земеш 

ситото и низ него ќе го гледаш и ќе велиш: 

 - Знам, знам. „Низ сито те гледам, сит да ми бидеш“, 

ха,ха,ха, кој ги измислувал овие бабини деветини, но им 

верувам на старите, па сè ќе направам само убав живот да 

имам.  

 - Така, Мицо, така, ако не помага, не пречи, си имаме 

убави обичаи, треба да си ги спроведуваме.  

 - Доаѓаааат, леле, леле, – свика Мица. Со десната 

рака го држеше прстенот пред десното око, а со левото 

замижуваше.  

 Јана стоеше десно до Мица држејќи го ситото за одма 

да ѝ го подаде, а погледот ѝ беше вперен во прозорецот. На 

Јана здивот ѝ се одзеде кога го здогледа Никола, кој одеше 

одма до Иван со ткаена шарена торба на рамо, што го 

означуваше како девер. Јана остана подзината и онеми од 

возбуда, нозете ѝ се пресекоа. Мица ја потргна за да ѝ го 

земе ситото од рацете, а Јана како закована на место зјапаше 
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низ прозорецот. Сега веќе многу добро видливи, Иван, 

Никола и кумот беа на коњи јавнати. Кумот кој Мица рече 

се вика Митре со руглицата најнапред доаѓаше во дворот. 

Јана знаеше дека ќе го види денес Никола, сепак ја изненади 

неговата појава како законик, за што Мица ништо немаше 

кажано. Во тој момент застанаа тројцата млади, милина 

беше да се гледаат така дотерани свадбарски, високо качени 

на расните коњи, чии узди им беа украсени со ленти и пувки 

во разни бои. Најнапред Никола се спушти со еден лесен 

отскок од седлото на земјата, го фати коњот за узди и го 

погали нежно по главата. Кога сите тројца слегоа од коњите, 

двајца мажи од домашните ги одведоа коњите кон шталата 

за да им дадат зоб и вода и да одморат овие лични ѕверки за 

патот назад. Во меѓувреме кумот напред со развеана 

руглица, најгоре украсена со јаболко и букет цвеќе, се упати 

прв во дворот на невестата, одма до него зетот, деверот и 

старосватот. Илчо братот на Мица ги пречека со ракија и 

праша за што беа дојдени. Така му наредија постарите како 

што бил редот и обичајот во пелагонискиот крај. Откако се 

направи адетот со пречекот, свадбарите беа поканети да 

влезат дома каде што само закониците и најблиските 

роднини влегоа за понатаму да се тераат адетите 

свадбарски. Останатиот дел од свадбарите заедно со 

музичарите останаа во дворот и разврзаа ора на кои се 

придружија младите од Малиново, па потоа и останатите 

што беа мераклии на ора. Немаше жител во селото што не 

беше дојден на глeдање. Немаше место игла каде да се фрли 

од толпа народ. Свадбари многу надојдоа затоа што 

најблиските роднини ги следеа и голем дел на момците од 

Извор. Свадбите беа можност и некој друг да си ја најде 

среќата со некоја млада сваќа или девојка од селото на 

невестата. Се виеше оро во дворот извиткано како мазник, 

се пееја песни свадбарски додека сите нестрпливо чекаа да 

се изнесе невестата. Во меѓувреме, Мица, Јана и уште 
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неколку братучетки и другарки гледаа сеир низ двата 

прозорци затскриени зад завесите. Девојките гледаа во 

момците и воскликнуваа кога ќе видеа некое згодно момче 

од свадбарите. Мица ги поттикнуваше:  

 - Ајде, моми, бендисувајте момци од Извор да ми 

бидете, таму поблиску за дружба.   

 Така занесени и загледани ги изненади врева на 

вратата од одајата. На вратата се ценкаа деверот и Илче 

братот на Мица, кој не попушташе додека не биде дебело 

платен за да дозволи влез кај невестата.  

 Јана го препозна длабокиот ѕвонлив глас на Никола 

и очите ѝ се вперија во вратата. Ја удри топлина во образите 

и нагло ѝ стана многу топло. Почна забрзано, но плитко да 

дише и некоја слабост ја обви. Се потпре на вратата наводно 

да турка од внатре за да си даде време да се прибере. Секој 

момент чекаше да се отвори вратата и да го види одблизу 

Никола, да се осигури дека беше вистински, а не дека го 

имаше измислено како што понекогаш ѝ се чинеше. „Боже, 

какви реакции предизвикува во мене преку ѕидот, како 

може човек да верува дека е ова вистинито. Како ли само се 

чувствува Мица“, се прашуваше Јана, која конечно од денес 

ќе биде ден и ноќ со својот избраник. Се слушаше весела 

врева од салонот полно со хумор со смеа.  

 - Ајде сега, Илче, доста кочиш работа, знаеме, имаш 

убава сестра, но и другаров не ми е подолу, еве ова е 

последно, веќе не давам пари, треба да ми остане некој 

динар и јас да си најдам невеста! 

 - Ха,ха,ха – се смееја сите и се надвикуваа. 

 - Е, ајде кога велиш, така нека биде, но ќе те пуштам 

само ако запееш една песна, ми рекоа си бил добар 

песнарија. 

 - Ајде една само, оти пат нè чека, а и она нашето 

попче мерак си има на ракиичка, да не ни се напие, па 

невенчана ќе остане сестра ти. 
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 - Ајде тогаш пеј, не губи време во зборување. 

 - Домаќинееее, добри гости ти дојдоа – запеа деверот 

Никола со својот прекрасен глас, неодреденото брмчење и 

врева прекинаа и за момент се слушаше само Никола, па 

потоа и сите други се придружија, но гласот на Никола чист 

се препознаваше од на сите други. И тие во дворот ја фатија 

песната и ечеше над селото. Мица ја погледна Јана, која ги 

држеше рацете на градите и подзината слушаше со секоја 

клетка во своето младо тело.  

 - Еј, каков глас, Јанче, не мислев во наша куќа дека 

некој поубаво ќе запее од моиве, но имало и таков – ѝ се 

фрли на Јана во прегратки. – Ех, колку е убав овој живот, а, 

Јанче?  

 - Преубав, Мицо, преубав – со занес шепотеше Јана.  

 Песната заврши и вратата нагло се отвори, ако Јана и 

Мица беа само на неколку сантиметри поблиску, сега ќе 

лежеа на подот повредени. Младите возбудени и 

поднапиени се втурнаа во одајата. Очите на Никола 

најнапред се вперија во Јанините. Целата душа му затрепери 

и насмевката уште повеќе се разлеа по неговото лице. Ѝ 

намигна на Јана, која без да трепне го гледаше, па со мака 

го сврти погледот кон Мица. Како што беше кавалер, ѝ даде 

преубави комплименти за изгледот пред да се наведне и да 

ѝ ги остави чевлите пред неа. Девојките сите за миг онемеа 

и ги скрија своите погледи срамежливо од згодниот 

шармантен девер, но се прибраа брзо, па се сетија што им е 

улогата и се развикаа:  

 - Големи се чевлите, деверче, наполни ги за да се 

смалат. – Никола ставаше книжни пари во чевлите, а Мица 

ги вртеше обратно три пати. Третиот пат двете чевли беа 

полни со динари, затоа деверот беше дарежлив и несебично 

се радуваше на среќата на другарот Иван и се расфрлаше 

пари како што доликува на неговата улога. Но, имаше уште 

една огромна причина за на Никола дарежливоста да се 
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умножи, двете сини небесни очи што го следеа со поглед 

секое негово движење. Секој пат кога Никола ќе ставеше 

пари во чевлите, го креваше погледот кон Јана и 

прашуваше: 

 - Сега тамам ќе бидат?  

 Јана кимнуваше со глава затоа што глас не можеше 

да испушти, а другите викаа: – Уште, уште се големи. – 

Каква весела игра беше само тоа. Мица конечно ги собра 

парите, ги обу чевлите и се поздравија со Никола, кој 

срдечно ѝ честиташе. Мица ѝ подаде бела лента на Јана со 

насмевка и ѝ рече да му врзе пувка на десната рака на 

деверот. Јана се вџаши уште повеќе и се сплеткуваше 

врзувајќи ја лентата, додека Никола не ја испушташе од 

поглед и одвај се воздржуваше да не ја земе во прегратка, па 

по ѓаволите сè друго. Останатите во меѓу време викаа, се 

надвикуваа и се смееја. Јана ја заврза некако пувката и крена 

рака да му удри шамар на деверот како што налагаше 

адетот, но тој со молскавична брзина ѝ ја фати раката во 

неговата и со еден потег ја припи до неговите гради и ѝ 

залепи еден сладок бакнеж на усните, на големо 

задоволство на сите присутни, освен на неколку завидливи 

девојки што во тој момент посакаа да сменат позиција со 

Јана. Усните на Никола никако не сакаа да се одвојат од 

слаткиот бакнеж, но ако потраеше уште некоја секунда, ќе 

преминеше во непристојно, така со тешка мака се одвои од 

усните. Уште некој момент ја причува Јана припиена на 

градите негови, ѝ намигна на Мица и рече, шегаџиски за 

другите, но за него вистинито си велеше: 

 - Мицо, многу слатко ова малово, а да си го земам со 

мене јас денес, што велиш?  

 - Земај, деверче слободно, такво богатство ретко се 

наоѓа – се изнасмеа Мица. 

 - А, не, не – се развика некоја од девојките, деверот 

не треба да се жени една година откако ќе биде девер.  
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 - Ех, бабини деветини, кој рече така? – се огласи 

Мица, ја зеде Јана во својата прегратка за да ја одвои од 

Никола, кој додека разговараше ја имаше преметнато 

десната рака преку рамото на Јана.  

 Никола се сети на своите обврски, ја зеде раката на 

Мица, ја стави под својата, ѝ намигна вешто на Јана, па ја 

изнесе невестата од одајата велејќи:  

 - Ајде, невесто, спремна си? Ќе ме убие зетот, јас си 

имам забава поголема од неговата, ха,ха,ха. 

 - Одамна, девере, одамна сум спремна – повторно се 

изнасмеа Мица, се доближи со главата до него и му шепна:  

 - Не ми личи дека и ти уште долго беќар ќе шеташ, 

а? Момиве наши гледам ти фатија око.  

 - Ми фатија, Мицо, и не ме пуштаат, срце ќе ми 

изгорат, посебно едни сини очи.  

 - Знам кај ти е болката – го подбуцна Мица.  

 Сите од одајата излегоа следејќи го деверот, кој ја 

водеше невестата во другата одаја каде што седеа кумовите, 

старосватот, свекорот и свекрвата. Само Јана остана сама во 

одајата, потпрена на ѕидот, со прстите на усните каде што 

Никола го остави бакнежот и каде што сè уште го 

чувствуваше. Седна на еден од празните дрвени столови 

затоа што не им веруваше на сопствените нозе да ја додржат 

од слатката возбуда. Сè се случи толку на брзина, 

молскавично, но чувствата слатки сè уште вриеја низ неа 

како вртлог. Конечно невестата Мица, фатена помеѓу зетот 

Иван и деверот на венецот Никола, ја изведоа надвор, а 

селаните колективно воздивнаа од прекрасната глетка. 

Мица во бел невестински фустан колку една педа и пол под 

колената, црни чевли со мала штикла, а на главата превез и 

венец плетен од свежи митровденчиња и босилек, а момчето 

во костум, потстрижен и замазнет – а, бре, како разгледница 

беа. Музиката трештеше додека се правеа свадбените адети 

на дарување во дворот. Немаше присутен без солзи во очите 
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кога се запеа песната „Черешна се од корен корнеше, мома 

се од мајка делеше“. Грозда ја стегна цврсто својата сакана 

ќерка, ја благослови мајчински низ солзи:  

 - Ќерко среќа да те служи во животот, да ми се 

ќердосаш, чедо на мајка, и по начесто да ми доаѓате на 

гости.  

 Татко ѝ на Мица Патко гајдаџијата за да ги прикрие 

солзите ја грабна гајдата, па им се придружи на музичарите.  

Го заврза едно ситно и ја свика Мица:  

 - Ајде, ќерко, со оро и песна да те испратиме, 

засекогаш животот да ти биде весел и убав, ајде, мила.  

 Никола не чекаше два пати да го поканат за на оро, 

нежно ја одвои Мица од мајка си:  

 - Ајде, арно вели татко ти, да поиграме малку, да 

испари малку од ракијата што ја испивме затоа што допрва 

има уште за пиење кај Ивана, има бочвите да му ги секнеме! 

Грозда со насмевка на лицето низ солзи ја потурна ќерка си 

од себе. – Оди, чедо, весели се, овој ден е твој. – Мица ја 

бакна мајка си, ја прегрна уште еднаш па го заврза ситното 

оро. Играше Мица, грациозно, елегантно исправена високо 

со главата, ставата права пушка, а со нозете везеше. Токму 

Мица го заврти првиот круг кога на скалите од куќата се 

појави Јана. За момент го остави Иван да игра напред додека 

не ја повлече Јана со себе на орото фаќајќи се до Иван. Иван 

се премести до Мица, така што Јана сега играше фатена 

помеѓу Иван и Никола. Погледите им се сретнаа набрзина, 

си подарија по една таинствена насмевка и се развртија 

младите низ орото, чиниш летаа. Никола цврсто ја држеше 

раката на Јана како да се плашеше дека ќе му побегне. Само 

во нејзина близина чувствуваше таква радост, живост и 

надеж. Цело време од средбата од Дрен сонуваше и го 

очекуваше овој момент повторно да ја види и еве конечно 

радоста во срцето му се врати, како сонцето само него да го 

огреа. Имаше уште многу чувства што ни самиот не можеше 
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да ги опише, но само едно знаеше, дека ова е чиста длабока 

искрена љубов што ја чувствува кон Јана. Еднаш - два пати 

вака да се чувствува можеше да се рече беше само атракција 

што е често минлива, но ова беше нешто многу подлабоко 

од каква било само телесна привлечност. Во таков занес, 

ситното оро заврши и Никола ја испушти раката на Јана, и 

одма почувствува како среде бел ден сонцето да му зајде. 

Но, во тој момент Патко со нов наплив на солзи во очите 

почна да го везе куцаното. Мица, која стоеше со Иван, 

Никола и Јана, ја повлече другарка си напред да го води 

орото, го тргна Никола за ракавот пред неа, одма до Јана, па 

таа, па Иван. Додека ситното беше орото на Мица, куцаното 

беше на Јана, а Мица, и покрај тоа што беше невеста, ѝ го 

отстапи орото на својата другарка од детството како краен 

поздрав за убавите детски и момински години што ги 

поминаа заедно. Летаа младите, чиниш со нога на земја не 

стапнуваа, сите присутни што не беа на оро гледаа занесено 

во нив и воздивнуваа кој по младоста, кој по вештината, а 

многумина од ергенчињата по Јана. Јана беше несомнено 

најдобра игроорка во селото, а Никола очигледно, покрај 

прекрасниот глас, не паѓаше подолу со својот талент за 

играње. Немаше ниеден од присутните што не беше допрен 

од овој младешки жар, вештина и убавина. Ќе се памети 

свадбата на Мица уште многу години, сè додека некоја 

повозбудлива не се случи, ако воопшто и се случи. Сите 

присутни уживаа во незаборавната забава што ќе им ја 

полни душата подолго време, а ќе им ги зазема мислите и 

разговорите во студените зимски вечери. Ќе се раскажува и 

прераскажува за тоа како беше, што се служеше, кој со кој 

се бендисал и така додека вистината не се помеша со 

фантазијата.  

 Павле и Илина ја гледаа внука си развртена на орото 

со прекрасно момче до неа што во чекор го следеше секој 

нејзин вешто одигран чекор и со таква прецизност чиниш 
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еден човек се. Дедото и бабата де се топеа на место од 

милина, де растеа како тесто од преголема љубов и гордост 

со својата внука, која беше од лична полична, но сега на 

орото онака со зацрвенети образи, со танката половина и 

исправениот стас, поубав видик за нив немаше. Солзи 

радосници им течеа, кои Павле се обидуваше да ги прикрие, 

а по на Илина образите слободно си течеа. Илина го 

подбуцна Павлета: 

 - Старо, си мислам јас дека за брзо време и кај нас ќе 

почнат стројници да тропаат на врата.  

 - Амин амин, ќе тропаат, туку како, имаме алтан од 

чупа. Гледај, море, како се сложни до чекор со детено. 

Премногу си одговараат со Никола, го видов јас тоа уште 

летоска.  

 - Се сложувам, но и детено многу ме бендисува. Дај 

ѝ, Боже, среќа на Јана, да се наживее за сите нас! – се 

прекрсти баба Илина.   
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Глава 19   

Писмо  

јануари 1967 
 

 Зимата дојде и снегот побели и покри сè со својата 

величествена снежна прекривка, подготвувајќи ја земјата за 

пролетната преродба, која носи нова радост, нов живот, 

нови надежи. Снегот прекрива сè што е нечисто и на земјата 

и во човековата душа, мрзне сè пред себе и го остава 

нечистото да гние, а му дава нова шанса за нов почеток на 

чистото, искреното, убавото. Зимските денови беа студени 

и долги, а жителите на едно домаќинство сите собрани во 

претежно една одаја, повеќето се занимаваа со нешто, со 

ткаење, плетење, готвење, поправање алати и бесконечни 

разговори и раскажување приказни покрај огнот. Сите 

девојки Златески поминуваа добар дел од денот надвор на 

санкање, само за да го одбегнат долгото седење дома со 

старите, кои пак ја користеа секоја можност да им споделат 

некој совет. Девојките тоа го сметаа како да им тријат сол 

на главата. На Јана најмногу ѝ требаше мир и тишина за да 

си ги збере мислите и да мечтае по саканиот. Љубовта ѝ даде 

таков елан и таква енергија, што повеќе од Марија сакаше 

да се санка, да се бори во снeгот и да прават безброј 

снешковци, да ги украсуваат со тенџере на глава, шалче 

околу вратот и сува пиперка за нос, a јагленчиња за очи и 

уста. Ја гледаа домашните и се радуваа што ја гледаат толку 

радосна, но и малку збунети, си мислеа веќе порасна таа за 

овие детски лудории, па сега пак како дете се однесува. На 

Јана срцето ѝ беше полно со љубов, сè гледаше во 

позитивно светло и на сè се радуваше. Си ги завршуваше  

домашните обврски со песна и како и порано често одеше 

во шталата кај животните да им смени вода, да им даде 

чиста слама и сено и да ги погали. Секој слободен момент 

го користеше да биде надвор да ужива во таа белина од која 
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очите зазреваа и прстите подноктици фаќаа од студот, но на 

Јана насмевката не ѝ згаснуваше од лицето. Зимата имаше 

уште еден голем благослов освен белата снежна прекривка. 

Имаше многу празници кога не се работеше ни домашна 

работа, па така имаше слободно време за одмор и игра. 

Помина Божиќ и се ближеше Василица. Децата и младината 

од Малиново веќе почнаа да собираат дрва и да ги редат на 

куп на чистинката близу сред селото каде што ќе се пали 

повторно оган за Сурово на старото огниште останато од 

Бадниковиот оган. Колку беа прекрасни овие празници, 

посебно за младите. Јана уживаше во секој настан во селото, 

а во мислите си замислуваше како Никола да е тука со неа. 

Ден и ноќ мислеше на него и беше сигурна дека и тој мисли 

на неа затоа што ѝ се причинуваше како да беа споени со 

некоја невидлива жица. Не знаеше од каде таа сигурност, но 

беше уверена дека е така. Од време – на време Јана 

пододуваше кај Грозда на Мица мајка ѝ да види како е и да 

слушне нешто вести за Мица. Се гледаше дека многу ѝ 

недостасува ќерка ѝ, но прикриваше. Јана ја тешеше.  

 - Тетко, ќе дојди брзо пролет, па ќе дојде Мица, не 

тагувај, гледај колку снег има, патиштата се не проодни.–  

Кутра Грозда очекуваше дека барем на втор ден Божиќ ќе 

дојди Мица со момчето. И Јана очекуваше со Мица и Иван 

и Никола да дојде. Но, таа година толку снег падна, што не 

можеше од еден до друг крај на селото да се појде, а камоли 

од друго село гости. По Божиќ престана да паѓа снег и малку 

времето се подобри со убави сончеви денови, кои малку го 

растопија снегот. Јана  и сестрите го користеа ова прекрасно 

сончево зимско време и се санкаа на ливадата веќе неколку 

часа. Јана се спушти надолу со Марија на една санка, а 

Елена сама на другата со врисок и кикотење. Јана и Марија 

свртеа надесно и се втурнаа во копата со слама. Санката се 

преврти и тие двете се најдоа полу закопани во сламата. 

Смеата нивна радосна одекнуваше во ладниот воздух и се 
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помешуваше со смеењето од други групи на млади што на 

ист начин се забавуваа. Јана и Марија станаа некако 

тресејќи ги снегот и сламата, Јана ја грабна санката и се 

пушти да трча нагоре велејќи ѝ на Марија – кој прв до горе? 

– Марија не чекаше два пати да ѝ се рече, се пушти во трк 

нагоре, а Јана пополека си одеше влечејќи ја санката. 

Гледајќи во Марија на горе кон патот, Јана ја здогледа 

Грозда како ѝ мавта со рака и ја повикува да дојде.  

 - Јано, Јано, ела ваму – со едната рака мавташе и 

покажуваше на нешто во другата рака.  

 Јана ѝ даде знак дека ја слушна, ги остави Марија и 

Елена да продолжат со својата игра и отиде да се поздрави 

и да види зошто ја бара Грозда.  

 - Јано, чедо, писмо дојде од Мица – целата возбудена 

кажуваше Грозда. – Илче замина горе кај Пешковци и нема 

кој да ми го прочита, а сум многу нестрплива, неписмена 

сум, кутра јас, без писмо како без видело на денешницава.  

 Јана ја гушна Грозда цврсто и ѝ рече:  

 - Ти велев, тетко, Мица мисли на тебе. Ете имало Бог, 

сигурно објаснува зошто не можеше да дојде за Божиќ. Ајде 

дојди кај нас, поблиску сме. 

 -Јано, мила, имам оставено манџа на шпоретот, ќе 

загори. Кога поштарот ми го даде в рака писмото, јас 

излетав од дома по тебе, туку оди стопли се, па дојди.  

 Се помисли Јана, но љубопитството што пишува 

Мица и жедна за некоја вест за Никола ја направи одлучна. 

 - Ајде тогаш доаѓам одма и кај вас ќе се стоплам.  

 Им свика на Марија и на Елена и покажа каде оди и 

под рака со Грозда тргнаа кон нивната куќа. Мица имаше 

напишано едно долго писмо на мајка си, четири и пол 

страници ситно извезени, цел роман. Беше толку вешто 

напишано и со многу хумор, така што двете до солзи се 

смееја. Мица опишуваше како ѝ е животот сега во брак, за 

случки згодни и незгодни, за адети што ги научила, за нови 
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пријателства што стекнала. Грозда сакаше неколку пати 

Јана да го препрочита сакајќи што повеќе да запамети од 

зборовите на Мица. Јана стана малку нестрплива затоа што 

со душа сакаше да си оди дома и насамо да го прочита 

писмото што Мица за неа го имаше пуштено во помал плик, 

кое беше ставено на средина меѓу листовите. По третото 

читање Јана ѝ рече на Грозда.  

 - Тетко, морам да си одам да се пресоблечам ќе се 

замрзнат на мене облеките, а и ветив дека ќе помогнам со 

ручекот. Грозда молежливо ја погледна затоа што сакаше да 

знае што ѝ пишува Мица на Јана. Јана сфати што сака, па ја 

утеши.  

 - Ќе ти раскажам што ми пиша Мица, ветувам. Сега 

морам да одам. Го пикна писмото во пазувите и со трчање 

се упати кон дома. Се јави на брзина на домашните да им 

каже дека е вратена, но дека оди во одајата да се пресоблече. 

Јана набрзина се пресоблече, се пикна во креветот под 

покривките за да се стопли и со треперливи раце, малку од 

студ, повеќе од возбуда, го отвори пликот внимателно без 

да го скине. Го извади писмото што беше превиткано на две 

и уште едно ливче превиткано на четири се слизна покрај 

неа на креветот. Јана се насмеа, „сигурно на Мица ѝ 

притекна нешто да докаже, па уште еден лист набрзина 

стуткала.“ Се намести удобно во постелата и го рашири 

писмото, и одма го препозна краснописот на Мица. Во 

сличен стил како писмото за мајка ѝ, писмото беше цело со 

хумор, но имаше многу повеќе опис на нејзината романтика 

и за нејзиниот среќен брачен живот.  

 - Јанче, не знам со што заслужив ваква среќа, но сум 

навистина пресреќна. Овде сум имала среќа, ме прифатија 

како своја ќерка и нема на што да се пожалам. Единствено 

ми недостасуваат моите и дружбата со тебе, но, ако сака 

Господ, има решение за тоа...– Наместо понатамошно 

објаснување Мица имаше напишани три точки. Јана се 
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поднасмеа, досега во писмото ова беше единственото 

алудирање на Никола, но, на нејзино длабоко разочарување, 

ништо поконкретно.  

 Сигурно ме заборавил? Или можеби поради зимата 

не се дружат веќе со Иван? Или сега дека е женет Иван се 

дружи со беќарите, и така осцилации на де ладни де топли 

мисли. Го заврши писмото Јана и доби наплив на тага што 

ѝ се обви во душата, се надеваше барем името да му беше 

споменато на Никола, барем еден збор дека Мица оддалеку 

го видела на Божиќ во црква, што било. Се позамисли така 

гледајќи неодредено во празен простор, и писмото ѝ се 

лизна од раката, ја поткрена покривката за да ја тргне 

настрана за да не се истутка писмото, кога раката ѝ го допре 

листот четворно свиткан. „Леле, колку сум глупава“, се 

удри по главата Јана, ги остави прочитаните листови и 

набрзина ги отвори новите. 

 Одма забележа дека ракописот ѝ беше непознат, но 

срцето веќе ѝ чукаше како камбана во градите, насетувајќи 

од кого може да биде. Ракописот беше малку покрупен и 

поразлеан од на Мица, но на Јана ѝ беше поубав отколку 

какво било калиграфско пишување. 

Малечко,  

 Колку само ми недостигаш, да знаеш. Мил, а сигурно 

мислиш на мене затоа што твојот сиренски повик 

постојано го слушам и барав начин како да стапам во 

контакт со тебе за да не мислиш те имам заборавено.  

 Сосема тоа да го избришеш од главата затоа што 

нема шанси да те заборавам, побрзо моето име би си го 

заборавил. 

 Верувај ми кога ти велам, одев кај Иван секојдневно 

и ја молев Мица да најде начин и причина да дојде кај вас в 

село, па и јас со нив, нели ме доликува, девер им сум, но таа 

само ми се смееше и ми рече да помине зимата да види дали 

уште ќе мислам на тебе, затоа што знам дека многу те 
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сака и почитува. Вети ќе дојдеме за Божиќ, но патиштата 

непроодни не сакаа да ризикуваат, а јас ќе дојдев со коњот, 

но кој ќе ме примеше, мила? Дали ти ќе се сожалеше на тој 

кутар премрзнат патник? Сега сигурно ќе дојдеме за 

Прочка, леле, Јанче не можам јас да издржам, ќе 

препукнам, ти ми даваш живот, само помислата на 

нашата наредна средба ми дава надеж да живеам. И така 

јас ја убедив Мица да ѝ пише на мајка си, која кутра сама 

ја остави баш пред зимата. Но, мајка ѝ е неписмена, ме 

задеваше Мица до бескрај.  Ќе ѝ прочита некој, еве твојата 

другарка Ј... нека ја викне, аха, каде тебе те болел забот, 

конечно чекаше таа да го споменам твоето име е, еве, така 

стана и сега, најмила, сигурно го имаш писмово мое во 

рацете. Секој милиметар го поминав со бакнежи пред да ѝ 

го дадам на Мица, која пред мене го залепи за да остане 

нашево допишување тајно само помеѓу мене и тебе. Те 

сакам, малечка, немој да ме заборавиш.  

 Ќе ти пишувам секогаш кога оваа мрзливата Мица 

ќе одлучи пак да напише писмо до нејзините. Колку сакам 

нашата љубов да ја објавиме на светот, па да можам 

директно да ти пишувам.  

 До следното видување, мила, сонувај ме само мене 

како јас што те сонувам и мечтаам по тебе. Имиња не 

споменувам намерно, за писмово да не падне случајно во 

туѓи раце.  

Твојот сакан Н.  

 Јана се впушти подлабоко во постелата омалаксана 

од радост.  

„Ме сака, не ме заборавил, леле, Никола, како ќе издржам 

до следното наше видување.“  

 Го држеше писмото на градите стегнато некое време, 

па го допре до устите, го помириса и нежно го бакна. Ѝ 

доаѓаше да лета од радост и да ја објави својата среќа на 

секој што сакаше да слушне. – Ах, јас будаличката пак ја 
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обвинував Мица, а таа ми спремила убаво изненадување. 

Ох, колку е убав животот.  

 Јана со еден остар замав ја крена покривката и се 

измолкна од креветот, ги рашири рацете и се вртеше целата 

среќна и насмеана низ одајата. Сите бои сега беа појасни и 

поживи, светлината надвор двојно посилно блескаше, 

капките од мразулците под стреата кап, кап, кап ѝ звучеа 

како најубава мелодија.  

 - Знаев, дека ме сака и ме нема заборавено, знаев – си 

повторуваше. – А тој мислел на мене, леле, убавина, ќе ми 

препукне срцето од радост. Но, како да му вратам сега јас – 

се запраша Јана. – Ќе ја убедам тетка Грозда да ѝ напишеме 

писмо на Мица, па некако ќе ѝ дадам на знаење дека го 

добив, но не ќе можам слободно да се искажам – се нажали 

малку Јана.  

 Повторно се насмевна, го пикна писмото од Никола 

во пазувите блиску до срцето, а од Мица го стави  во 

шифоњерот во нејзиниот предел меѓу алиштата. Немаше 

приватност во нивната куќа, а ни во другите куќи во селото 

се, насмевна Јана. Од една страна сакаше сите да знаат за 

нејзината љубов, а од друга страна сакаше љубоморно да ја 

чува во тајност. Две спротивставени чувства како север и југ 

да ги растргнуваат на различни страни.  

 - Јанооо, Јанооо, кај си, цеце? Ајде ручекот е готов, 

тебе те чекаме.  

 Го слушна тогаш гласот на Марија. Јана заборави 

дека требаше да ѝ помогне на баба ѝ за правење бакрданик. 

Го погали уште еднаш писмото во пазувите и со брзи чекори 

се упати кон кујната.  
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Глава 20  

Велигден  

април 1967 

 

 Пo долгата зима, пролетта се појави во сета своја 

величественост. Природата се облече во ново руво во 

најразновидни бои и нијанси. Тревата раззеленета од светло 

зеленикава до темна како емералд боја, цвеќињата со радост 

ги кренале нагоре главчињата кон сонцето и се распрскале 

во разни живописни бои по ливадите, пасиштата, падините, 

меѓите и доловите како најубавиот природен килим. И на 

секое друго место каде што семето се раширило 

претходната есен разнесено од ветерот, преживеало 

скриено под снежната бела покривка и сега во пролетта се 

впушта наново во бесконечниот круг на борба за живот и 

опстојување. Оваа пролет се чинеше како сè живо да се 

натпреваруваше меѓусебно за повеќе место под сонцето, за 

поголем раскош и убавина. Дрвјата беа преполни со цвет 

што се белееше на секој чекор и го ширеше нивниот опоен 

мирис, мамејќи ги вредните пчелички да го соберат 

слаткиот нектар и да ги оплодат цветовите. Колку само 

беше вешта природата мамејќи ги со најслатки мириси, бои 

и чувства и бодрејќи ги и растенијата и животните, 

вклучувајќи го и човекот да се борат за продолжување на 

нивниот вид. Сè заемно живееше во симбиоза подавајќи си 

рака во опстанокот. Сè беше расцветено и размирисано, нов 

живот се раѓаше во сета своја разноликост и величествена 

убавина. Со разбудувањето на природата по долгата зима се 

раздвижија и селаните во Малиново. Нивите требаше да се 

ораат, лозјата да се режат и копаат, да се сее житото, 

пченката, сончогледот, да се садат бавчи и бостани.  

 Пролетното сонце и прекрасната природа ги мамеа 

луѓето надвор и полни со енергија со песна си ја завршуваа 

работата. Тешка физичка работа ги чекаше сите од мало до 
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старо, но никој не се жалеше, имаа цел, се знаеше за што 

работат, за амбарите да бидат полни со жито, каците полни 

со сирење и месо и бочвите полни со вино. Се работеше за 

преживување, за печалба ако останеше нешто вишок.  

 Јана се радуваше на пролетта можеби најмногу од 

сите. Таа доби само уште едно писмо од Мица и Никола кон 

средината на февруари. Мица напиша само кратка најава 

дека ќе дојдат за Прочка во Малиново. Од Никола писмото 

беше весело, во негов стил, искажувајќи ја неговата љубов 

безброј пати и надежта дека за брзо ќе се видат.   

 Дојдоа како што најавија на почетокот на март за 

Прочка, но за големо разочарување на Јана се виде сосема 

накратко со Мица и Никола. Не им се даде шанса да се видат 

насамо, но и за тоа беа благодарни. Патко беше многу 

развеселен, ги свика и своите роднини од селото на ручек и 

никого не пушташе да излезе од куќата, сакаше да се весели, 

му дојдоа ќерките на гости со момчињата. Мица ја викна 

Јана кај нив малку да се подружат, па пееја, се погледаа со 

Никола од далеку, но тоа беше сè – каква  фрустрација беше 

само тоа и за двајцата нив. Но, нивните  вклештени погледи 

им кажуваа на нивните срца она што сакаа да го слушнат. 

На заминување Јана се поздрави со рака со сите, а Никола ѝ 

ја потстегна цврсто, се обѕрна наоколу се наведна и тивко 

прошепоти:  

 - Да дојдам со тебе. 

 Јана вџашено го погледна додека црвенилото ѝ удри 

во главата. Никола забележа дека ја збуни и само ѝ намигна 

и рече:  

 - Наредниот пат!  

 Јана многу добро сфати што сака да каже, и нешто во 

неа навистина сакаше да го земе за рака и да му каже на сите 

дека е нејзин. Но, ете женско дете така е воспитано, да има 

почит спрема постарите и да чека, да се тера како што е 

редот за таквите работи. А во меѓувреме да ја крие својата 
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љубов. Никола секое видување и пишување наговараше на 

таа тема, но сериозно никогаш немаа разговарано. Понесени 

од силните чувства на нивниот љубовен занес, немаа време 

за разговор во многу кратките скришни средби.  

 По долгите шестнеделни пости по Прочка конечно 

осамна најголемиот христијански празник Велигден. 

Семејството Златески дотерани во најнови велигденски 

руби  утрото заедно  сите, освен Борис, кој остана во дворот 

да ја чисти ловечката пушка, отидоа во селската црква 

„Свети Никола“. Црквата се наоѓаше на десниот крај од сред 

селото и беше стара околу 150 години изградена од селаните 

за време на Отоманското владеење со Македонија.  Црквата 

беше гордост на сите семејства од селото и сите заеднички 

ја одржуваа за да не пропадне под забот на времето. Сите 

што ќе се сретнеа по патот се отпоздравуваа со Христос 

воскресна и така ќе биде овој поздрав сè до Спасовден. По 

богослужбата жените најпрви се вратија дома да го 

доспремат велигденскиот ручек, додека многу од мажите се 

поврткаа околу црквата и на сред село да си посакаат среќен 

празник и да разменат информации.  

 Јана ја метеше одајата и суредуваше низ дома по 

богатиот семеен велигденски ручек, од мазници, зелници, 

гурабии, јагнешко печено на ориз, салата со јајца вапсани 

црвени со младо кромитче, кога ја слушна Марија од 

надвор, која беше задолжена да го смети уште еднаш 

дворот.  

 - Јанооо,  дојди брзо, доаѓа Мица. – Јана со метлата в 

раце се доближи до прозорецот и навистина ја здогледа 

другарка си како ита по патот надолу кон нив. На брзина до 

мете и го собра ѓубрето на лопатчето пред Мица да влезе 

дома. 

 - Ејјјј, домаќини, Христос воскресна, ајде за многу 

години! – се зачу гласот на Мица додека влегуваше дома, а 

во рацете носеше цела тепсија со разно разни јадења и 
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црвени јајца. Влезе Мица дома, се поздрави со сите, 

одговори на добронамерните прашања, како ти е животот, 

добра е свекрвата итн. Мица со смеење одговори учтиво на 

сè, па се заврти кон Јана, ја гушна и ѝ рече:  

 - Дојдов да ја земам Јана да одиме на сред село како 

што правевме порано. Ние подранивме со ручекот за да 

стасаме за на сред село овде да се порадуваат моите. А 

Велигден е три дена, ќе ме изнесат и на сред селото во 

Извор, ха,ха,ха – се изнасмеа Мица. – Заминаа моите сите 

со татко ми напред да ја надува гајдата.  

 Јана, зафатена со ручек, со припреми, воопшто не 

забележа кога стасала Мица. Очекуваше да дојдат 

наредниот ден, но Мица како Мица што ќе науми така ќе 

направи и никој немаше да ѝ се спротивстави затоа што сите 

ги третираше со почит.   

 - Ајде, Јанче, ајде сите беќари ќе бидат одбрани 

додека ние стасаме на сред село, ха,ха,ха.  

 - Ајде одете вие две, ајде –  баба Илина подвикна. 

 Мица ја зеде Јана под рака, па се упатија наместо 

нагоре по патот, туку попречно преку малото патче што 

водеше покрај рекичката и врвеше покрај еден од селските 

кладенчиња. Мица по пат раскажуваше за ова за она како 

валајца, а Јана се усрами и не можеше отворено да праша за 

Никола, дали го има видено, дали ќе дојде, кога ќе дојде и 

безброј други прашања што ѝ се роеја во главата. Се 

радуваше што ја виде Мица, но молкот нејзин на таа тема не 

ѝ се допаѓаше и срцето в петици ѝ слезе од страв да не 

слушне некоја вест дека ја заборавил, во друга се заљубил, 

а можеби и веќе се оженил. Нетрпелива беше Јана да праша, 

но зборовите од уста никако не ѝ излегуваа. Ја слушаше 

Мица како чрчореше весело како папагалче, па не сакаше да 

ја прекине, но секако и за скоро ќе стасаа на сред село, па ќе 

видеше со нејзини очи дали е дојден Никола или не. Стасаа 

до кладенецот и Мица застана: 
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 - Ех, заборавив колку многу ми недостасуваат 

убавините на селово мое родно, чекај, Јанче, да се напијам 

од ладнава вода од моето омилено кладенче Клинче - 

Кладенче.  

 Ја отпушти Јана, се доближи до кладенецот, кој беше  

со камења подѕидан од три страни и со камена плоча 

покриен одозгора. Се наведна Мица, ја зеде лејката што 

беше закачена на дрвен клинец на каменот и зацрпи вода и 

почна жедно да пие, ја исправи главата со ракавот си ја 

избриша устата, па гласно воздивна:  

 - Ех, послатка вода од оваа нема никаде, и на с. Извор 

изворите не му се рамни на ова мое кладенче.  

 Јана се насмеа на преувеличеното уживање во 

пиењето на водата, па со малку нестрпливост во гласот 

изјави: 

 - Ајде, Мицо, се омажи и пак умот не ти дојде – 

мавташе со глава Јана – ќе заврши сред селото додека 

стасаме, и што ќе рече Иван твој, си го оставила сам. 

 - Ха,ха,ха, Иван кога е со татко ми, не смее во никоја 

девојка да погледне. Очи ќе му извади со брчалото од 

гајдата, а богами му рече кога ме побара дека гајда ќе 

направи од трбушникот негов само ако се пожалам, 

ха,ха,ха! – си продолжи Мица да се кикоти.  

 Смеејќи се така, Мица се вртеше наоколу да разгледа 

и како со погледот да бараше нешто конкретно, како да 

загубила нешто.  

 Во тој момент со дел од окото го забележа човекот 

што стоеше затскриен во сенките кај жалната врба, која 

беше распослана нашироко на дваесетина метри на десната 

страна од кладенецот кон реката. Широко се насмевна, ѝ ја 

подаде лејката на Јана и ѝ рече:  

 - Ајде, де, напиј се и ти, после од играње ќе 

ожедниме.  
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 Додека Јана црпеше вода со лејката, со грбот свртена 

кон Мица, младиот човек се приближуваше до нив, Јана се 

исправи, се заврти со лејката на устата и на среде голтка ќе 

се засркнеше кога забележа кој им се приближува. Мица 

само со кикотење во нејзин стил ѝ намигна на Јана и без 

збор си тргна нагоре кон сред селото. По некој чекор се 

заврти и со прстот им се закани: 

 -Вие двајца, умот во глава и се гледаме за скоро на 

сред село. И си замина свиркајќи си по пат. Јана имаше очи 

само за Никола, ниту ја виде веќе ниту слушна што велеше 

Мица, ја испушти лејката, која тресна долу уште полна со 

вода, па се впушти со крик кон Никола. Никола во два 

отскока стаса до Јана, па ја пречека во своите топли 

прегратки, стегајќи ја цврсто во своите челични мускулести 

раце. Го потпре челото на нејзиното, и стоеја така некое 

време занесени и од љубов опијанети. Никола ја вдишуваше 

Јанината слатка опојна миризба на пролетно цвеќе.  

 - Колку ми недостасуваше, малечко, не можеш да 

замислиш. 

 Стоеја така неколку мига уживајќи во овој момент 

кога повторно беа заедно. Никола, не можејќи да се воздржи 

од радоста што бликаше во него, ја фати Јана под мишките, 

вртејќи се заедно со неа, додека двајцата не ги одвојуваа 

погледите еден од друг. Синилото на Јана се впиваше во 

зеленилото на Никола и се мешаа во нова нијанса. Јана се 

кикотеше од возбуда, а Никола се придружи во смеењето. 

Нагло, но нежно ја спушти полека лизгајќи ја по своето 

цврсто тело калено од секојдневна физичка работа. Ја 

држеше цврсто припиено до него, поткрената за да може 

право во очи да ја гледа, а нозете на Јана, и покрај тоа што 

беше висока девојка, не допираа до земја, иако беше за една 

цела глава повисок од неа. Се гледаа така занесени и 

опијанети од љубовна сласт. Некако нивните тела се 

разбираа многу подобро отколку искажаните зборови на 
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љубов. Немаше зборови што можеше овие нивни чувства да 

ги опише. Никола ја спушти Јана со нозете на земја, и со 

една рака сè уште држејќи ја за танката половина припиена 

до него, а другата ја крена и нежно ја погали по лицето не 

испуштајќи ѝ го погледот. Ја ослободи и другата рака, и со 

двете негови широки топли дланки и го заобли лицето, кое 

за него беше нешто најубавото лице на светот, овално со 

правилни црти, долги светло костенливи коси долги до 

појас, кои како коприна ѝ се разлеваа по рамената, сините 

очи, ах, тие очи, такво синило никаде немаше видено, со 

долги трепки, полна розова усна, која моќно го 

привлекуваше и мамеше. Со палецот нежно помина по 

усните, а на Јана здивот ѝ застана во грлото, чуден топол 

бран на емоции поминаа низ секоја клетка на нејзиното 

младо тело. Никола го почувствува треморот во Јана, па, не 

можејќи веќе да одолее, врати на тој сладок повик на 

природата, нежно ја навали главата и нивните усни сами 

како магнет се споија во најслаткиот бакнеж на светот и 

векот. Јана, желна и таа да го допре Никола, ги провна 

своите раце помеѓу неговите и ги заклучи рацете околу 

вратот негов, и постепено со прстите експериментираше, па 

ги вплетка во неговата густа црна коса. Двајцата останаа без 

здив, но никој од нив ниту сакаше ниту можеше да го 

прекине тој најсладок спој. Од некаде се рашири џагор на 

луѓе и Никола прв се прибра, ја зеде Јана за рака и се упати 

кон врбата што беше на дваесетина метри од кладенецот. 

Никола го посла палтото од костумот со кој беше дотеран 

така велигденски со бела кошула раскопчана со неколкуте 

први копчиња, во сенката на тревата, а гранките спуштени 

до земја ги затскриваа од случајните љубопитни глетки. 

Никој немаше, сите беа веќе на сред село или легнати да 

одморат по ручекот. Никола седна прв на палтото и нежно 

ја повлече Јана до него, така гушнати седеа и уживаа сами 

во своето друштво додека недалеку до нив тивко жубореше 
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рекичката, а околу нив брмчеа пчелите што им се радуваа 

на овие двајца млади заљубени. Никола сосема се спругна 

на грбот повлекувајќи ја Јана со себе. Гледаа нагоре во 

зелените гранки низ кои се наѕираше тек тук синото небо 

што Никола го посетуваше на очите на саканата девојка. Не 

можејќи да издржи, Никола се поткрена на еден лакт и се 

загледа во Јана.  

 - Ќе се удавам во твоите очи, мила, такви очи нема 

никој друг на светот.  

 Се наведна и едно по едно ги бакнува нежно. Со 

прстот од десната рака го трасираше лицето нејзино, додека 

Јана забрзано дишеше, а младите женствени гради ѝ се 

поткреваа и спуштаа ритмички со секој здив, мамејќи го 

Никола како забранетото јаболко од градината на Идн. Но, 

љубовта негова беше многу длабока и имаше волја цврста 

како челик, не сакаше ни еден потег да направи за да ја 

уплаши или навреди случајно саканата. Нивната љубов 

беше најчиста и таква ќе остане до венчавката, си рече 

Никола, а во себе умираше од желба. Секој негов чекор сега 

беше умерен и планиран за да ја доведе Јана до свршен чин, 

така да сака таа сама да оди со него кога тој ќе ја побара. Не 

можеше да има мир додека не ја има дома со себе, да ја гледа 

секој ден пред своите очи, да ја извади на нивното сред село, 

па да пукнат душманите од мака.  

 - Јанче, ако умрам сега во овој момент, нема воопшто 

да зажалам, не знам кога друг пат сум бил олку среќен, 

мила.  

 - И јас Никола – се насмеа Јана, сега таа со својата 

рака, не можејќи да одолее, му ја замазни косата наназад, но 

една непослушна локна постојано паѓаше надолу и му 

висеше на челото и му даваше еден така ѓаволест изглед.  

 - Но, не сакам да умрам, сакам да имаме уште вакви 

убави моменти. – Никола тоа чекаше. 
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 - Јанче, а да си дојдеш ти со мене денес, ќе ме 

направиш најсреќниот човек на светот. – Никола ја гледаше 

во очи додека ѝ ја милуваше белата нежна кожа на раката.  

 Јана седна и се загледа во Никола, смеејќи се.  

 - Навистина велиш или ме задеваш?  

 - Мало, со тебе сè што велам е вистина, од вистина 

по вистина е, како да ти докажам – и се приближи кон неа 

да ја бакне. Јана го спречи со прстот на устата негова и рече:  

 - Добро, добро, ти верувам, не сме престарени ни јас 

ни ти, ќе исчезне оваа романтика штом ќе дојдам со тебе, ќе 

ти станам досадна.  

 - Никогаш нема да исчезне, малечко, секогаш ќе те 

гледам и нема да оставам прав да падне на тебе, жими мајка 

за украс ќе те чувам. На ова Јана го подбуцна:  

 - Само објект може да биде украс, јас сум човек.  

 - Знаеш што сакам да кажам, дека како зениците на 

моиве очи ќе те гледам. Најсериозно, мила – Никола ја стави 

десната рака на срцето – се колнам, но верувај, не можам 

веќе без тебе. Ја привлече пак кон себе, бакнувајќи ја на 

главата. Да бевме од едно село, ќе те гледав, барем оддалеку 

по начесто, но вака со месеци те немам видено. 

 Јана само цврсто се припи до Никола и слушаше 

сериозно што ѝ вели. Нејзиниот молк му кажуваше повеќе 

отколку какви било зборови, гледаше не е спремна за тој 

важен чекор за мажење. Во него двобој играа потребата 

негова за да биде со Јана и неговата трпеливост да ѝ даде 

шанса и време да одлучи.  

 - А што велиш да се вериме барем еве уште денес, 

барем ќе можам да доаѓам кај вас како вереник да те 

посетувам и слободно да ти пишувам во меѓувреме.  

 Јана се топеше од радост, ова беше врв на љубовта 

кога саканиот сакаше да ја земе за невеста. Никола несвесно 

скина тревка, ја стави во устата малку, ја поџвака додека 

размислуваше дали да продолжи со предлогот за брак или 
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да остави за друг пат. Се заврти, ја плукна тревичката, ја 

фати Јана со двете раце за рамената и ја приближи до себе:   

 - Што велиш, мила? – продолжи нежно Никола, 

полека, но упорно туркајќи ги границите на Јана. – Да 

дојдам јас, ќе ме примат твоите или да пуштам стројници? 

Кажи ми само како и кога, јас сум спремен во секој момент.  

Никола толку слатко и молежливо ја прашуваше Јана, од 

што нејзе солзи радосници ѝ потекоа по лицето, му се фрли 

во прегратка и ги обви рацете околу неговиот врат. 

 - Те сакам, Никола, повеќе од себеси те сакам. Не 

сакав млада да се мажам, но не можам ни јас да ги издржам 

овие разделби. 

 Никола ја грабна Јана и ја преврти на грб на тревата, 

внимавајќи да биде легната на палтото, со воздишки и 

забрзано ѝ ги бакнуваше лицето, носот, косата, додека Јана 

придушено се смееше, полека замре смеата, па Никола ја 

спушти главата кон нејзината во нежен бакнеж, кој 

ветуваше многу повеќе. 

 - Малечко мое, ти ме направи најсреќниот човек на 

светот. Ми иде на цел глас да пеам, да викам и да ја објавам 

нашата радост. Не ме држи во неизвесност сега, кажи кога 

да дојдам.  

 Јана го стави прстот на уста мислејќи се: 

 - Па, в година ова време.  

 Никола ја скокотна, а таа се премалуваше од смеење. 

 - Кажи за оваа година, или ќе продолжам со 

скокоткањето.  

 - Добро, добро, ајде наесен, да завршат летните 

работи. – Почнаа да се ценкаат низ игра сега како на пазар.  

 - Оф, оф, мила, ќе изгорам дотогаш, сакам порано да 

знам дека си моја, за свадба ќе почекаме ако треба.  

 - Добро тогаш, по нашата селска слава, тогаш прв пат 

те видов лани денски на бела виделина, но само веридба, и 

останувам со моите, не сакам да ги оставам среде работа 
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цело лето. Никола скокна од радост и заигра оро околу Јана, 

се спушти до неа и повторно неговите усни ги најдоа 

нејзините, но овој пат нежниот бакнеж стануваше сè по 

страстен, како да сакаше да ѝ докаже колку не може без неа. 

 - Дали мислиш само ние на светот олку многу се 

сакаме и вака се чувствуваме? – праша Јана.  

 - Не мислам дека некој се сака повеќе од нас, мила. 

 - Мене ми е преубаво со тебе, но да не се забележи 

дека ме нема, па да пукне некој резил. Јана се обеси на 

вратот на Никола за уште еден бакнеж, па стана. 

 - Резил помеѓу нас нема, има само љубов бескрајна.  

 Постојаа двајцата млади заљубени уште некое време 

така исправени и припиени еден до друг под врбата и ни 

еден од нив немаше волја да се одвои и да ја раскине таа 

слатка врска помеѓу нив што посилно ги привлекуваше од 

најмоќниот магнет.  

 „Што ако си заминам со Никола денес?“ Си помисли 

Јана, беше во душата растргана, болката од разделбата 

огромна, но знаеше дека ќе им нанесе голема болка на 

нејзините и ќе бидат навредени од таквата постапка па така 

се воздржа да каже Да на првиот предлог на Никола. Беше 

среќна, донесоа заедничка одлука и се чувствуваше уверена 

во неговата љубов како никогаш порано затоа што го 

слушаше и нејзиното мислење. 

 „Има надеж за многу убав живот каде што има 

љубов, почит, слога и разбирање“, си помисли Јана додека 

душата ѝ се молкнеше кога се одвои од прегратката на 

Никола и сама се упати кон кладенецот да се олади од 

возбудата пред да тргне нагоре кон велигденското сред 

село.  
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Глава 21  

Време за женидба  

1967, с. Извор 

 

 - Ајде на помош Велигден да ни биде, за многу 

години, ајде, сине, до година со невеста в куќи да си го 

пречекаме – го отпоздравија Никола неговите родители 

Лена и Пандо утрото на втор ден Велигден. Кујната 

мирисаше на велигденски јадења, а табла со црвено вапсани 

јајца беше поставена на средина на трпезата. Никола грабна 

едно, сакаше одма да го скрши и да го изеде, но застана, му 

подаде едно на татко си со широка насмевка велејќи:   

 - Бог ве чул, за многу години, ајде, татко, да се 

кршиме, гладен сум како пес.  

 Пандо го зеде јајцето и со насмевка на лицето го 

обавија адетот со кршење јајца, на Никола испадна посилно, 

па му го зеде од рака на татко си скршеното, го излупи и на 

два залака го лапна.  

 - Ајде среќа да те прати, сине, и сериозно размисли 

веќе за женидба, доста е скитање и тарашвање по селата, 

треба да се удомиш, невеста дома да ни ја развесели куќата, 

па внучиња да си исчекаме. Те снема вчера, да ги видеше 

девојките на сред село. Онаа на Спасевци момата многу ме 

бендисува, малку е ниска, малечка, но е лична и многу 

вредна слушам.  

 - Стара, не му се мешај на детето, сам ќе си најде. Но, 

синко, во право е мајка ти, време ти е, бирај сам, да не ти 

одбереме ние – и го плесна по плеќите сина си.    

 - А, бре, куќава има ракија да наздравиме за 

празникот, или уште ќе постиме, ха,ха, – се насмеа Никола.   

 - Еве, де, причекајте – се јави Лена – сега топлам во 

ѓезвето.  

 Се напија од ракиичката топла, се промезија со 

салата со јајца варени и младо кромитче, па полека си 
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појадуваа богато, мазници, козинаци, сирење останати од 

претходниот ден. Никола беше многу среќен и разговорлив, 

па се шалеше со родителите за моми и невести. Шеговито 

им наоѓаше мани на родителите на момите, на што сите се 

смееја.  

 - Не се секирајте на таа тема, татко и мајко, јас си 

имам одбрано девојка.  

 - Ајде аирлија, сине, гледаш, стара, а?  

 - Која, сине? – Се одѕва Лена. – Ја знаеме фамилијата 

нејзина, ако не, пак да се распрашаме, да видиме што луѓе 

се.  

 - Аха ха ха, вас чаре не ви се наоѓа, досега ме стегавте 

да се женам, сега ви велам најдов девојка, па сакате мани да 

наоѓате. За мене е само таа, па нејзините ако сакаат нека 

бидат најголемите арамии, пљачкаши и пијаници на светот.  

 - Охооо, е, стара, тоа се вика љубов, браво, синко, 

браво. Кажи сега нешто повеќе. 

 - Еј, сине, кога е таква работата, ајде одма да го 

бараме Миајле за сводник да оди, го знаеш, многу е 

прочуен, и криво и слепо и алипно, сè излажа и измажи, 

изжени во целиов регион, има дарба човекот, а за тебе ако е 

девојката кандисана, нема да има никаков проблем. А си 

богами и таква прилика што не се пропушта.  

 Никола го потапна татко си по плеќите, прифаќајќи 

го комплиментот за себеси и за целото семејство.  

 - Го знам, татко, го знам кој не го знае, кога да нè 

види ергените, самиот се нуди, „ајде, момци сите убави 

девојки ќе се измажат, ајде нови чевли ми требаат, ги скинав 

последните, ајде да ви одам стројник“, а, бре, уста позлатена 

има, ама една - две ракии и ќе те купи и продаде, голем 

лажго е. Уште што не додаде за некоја девојка, дека злато 

ќе ти сери, со проштение на масава. 

 - Ха,ха,ха, их,хи,иии –  прснаа сите во смеа до солзи.   
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 Никола си го сакаше и почитуваше многу 

семејството, се гордееше со нив, многу разбрани луѓе, 

имаше почит помеѓу татко му и мајка му и очигледна љубов, 

на мерак си биле земени, му имаа кажувано. Откако 

наполни 15-16 години и посозреа малку, понекогаш  

забележуваше, кога мислеа никој не ги набљудува, како 

неусетно се погледнуваат некако таинствено, тој си се 

потсмевнуваше самиот припишувајќи ги овие скриени 

таинствени погледи на нивната љубов. Нивната брачна 

врска му беше како пример и мечтаеше за таков брак со 

саканата. Сè да се одлучува заеднички, да се дискутира на 

секакви теми отворено. Дома често имаат моменти вакви на 

лесни разговори, зафрканции, каде што сите се вклучени и 

имаат право да си го кажат своето мислење. Се потсмирија 

од смеењето додека таткото пак не повтори: 

 - Ех, синко, Господ здравје да ти даде и невеста што 

си ја сакаш за брзо време, ох што убаво нè насмеа, злато да 

сери велиш, лаже на големо Миајле, ама сите го бараат и му 

веруваат изгледа, ха,ха,ха.   

 - Размислувам да не е подобро Танас да го пратиме, 

некое свое се или светијовани, па може подобро да заврши 

работа.  

 - Танас е мирен, повлечен човек, треба за ова некој 

како Миајле, очакарен, да те купи и продаде без да сетиш.  

 - Е, ако не подлажува, како ќе заврши работа – 

додаде Лена – надарен си е човекот, го бива, тој им кажува 

она што луѓето сакаат да слушнат, ако пак тие се говеда и 

не си ги отворат очите, па да се распрашаат наоколу, кој им 

е крив слепи при очи што се, нема овде никаква тајна, секој 

за секого сè знае, само прашај, па сè ќе ти ги накажат, и 

убавите, ама уште побрзо и неубавите работи. 

 Во тој момент Никола повторно забележа како брз 

поглед прелета преку лицата на родителите и како некаква 

сенка да премина преку нивните измачени лица, малку се 
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замолкна разговорот и спласна. Никола побрза да ја 

надополни празнината што опресивно ја чувствуваше во 

душата.  

 - Така е, мајче, колкава вистина кажа, ама 

најголемата вистина е дали младите се сакаат едни со други, 

а не колку магариња имале кај момчето или кози кај 

девојката.  

 Родителите повторно гргнаа гласно да се смеат, но 

некако како усилено овој пат, а Никола продолжи да 

чувствува некоја воздржаност помеѓу нив. Дури 

наликуваше и на страв, но немаше причина за тоа нешто, 

сепак му стана сомнително и одлучи поблиску да ги 

набљудува во иднина за да ги открие таа нивна 

таинственост и загриженост. И покрај тоа што утрото добро 

почна со лесно со разговори за женење, за сводникот, на 

Никола некако му остави некој лош вкус во устата и во 

душата. Му се вроди некој страв и денот го помина во мачни 

размислувања.   

 - Што ако не ја дадат, што ако не сум добра прилика 

за нејзините, што ако се премисли во меѓувреме. Не, не, не, 

убеден сум дека ме сака и вчера се договоривме. Вечерта 

отиде в кревет сè уште полн со размислувања и 

непријатност.  

 - Што ли значеше погледот на родителите? Можеби 

се плашат и тие, смена на динамиката во семејството, нов 

човек, нови приспособувања, сакаат можеби друга снаа да 

им биде, некоја девојка што ја знаат, можеби ветиле некому 

да се посватат, сè бива. Заспа доцна во ноќта, но ни 

соништата не му беа лесни, ја сонуваше Јана, како се бркаат 

низ една магла, Јана преминуваше еден мост и, иако цело 

време му беше пред очи, никако не успеа да ја дофати. Ги 

гледаше своите родители како стојат на еден стар дрвен 

мост и не го пуштаат да премине, „ќе се урне, ќе се урне, не 

оди“, со плач му велеа. Се разбуди во раните утрински 
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часови со вторите петли облеан во пот. Чувството дека ја 

изгуби Јана сè уште го следеше како навистина да се случи. 

Отиде надвор на пумпата залеа вода, ја брцна главата во 

студената вода да ги измие кошмарите од главата, па потоа 

ја крена кантата и ја истури на главата. Во далечината 

небото се гледаше розевкасто, денот и ноќта вклештени во 

вечна битка за власт, зазоруваше и денот постепено ја 

победуваше ноќта. Како што ноќта со своите црни мисли и 

чувства и царството на злите духови отстапуваа пред 

силните зраци на сонцето така на Никола оптимизмот и 

радоста во душата му се враќаа.   

 Ладната вода ги избрка последните бранови на 

лошите соништа. – Нов ден, нова навака – си рече додека со 

восхит гледаше во руменилото на исток, каков само 

величествен поглед.  

 - Ех, љубовта што му прави на маж четворен, го 

омекнува во душата – си велеше, но се смееше со 

целокупното негово битие, среќата му ја галеше и огреваше 

душата како што сонцето милосливо, нежно, ја прекриваше 

и галеше земјата со својата златна, топла божествена 

светлина. Љубовта, среќата и сончевите зраци го озрачија, и 

тој така со погледот на исток со главата зафрлена наназад 

почна да си пее:  

 - Јасно ми сонце мамо изгреваааа, на Ореовачка, 

мамо, планина… – имаше прекрасен глас и секогаш беше 

добредојден на многу трпези за слави да запее песна за 

домаќините.  

 - Добро утро, синее, ама гледам дека ти е добро, 

секогаш вака весел, насмеан и распеан да ми бидеш – мајка 

му се приближи со крпа во рацете и му ја подаде. Никола ја 

зеде крпата со левата рака, а со десната ја гушна мајка си. 

 - Дал ти Бог добро, мајчице, гледај колку е убаво 

утрово. 
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Лена го гушка за половината и така заедно уживаа некој 

момент гледајќи на исток во изгрејсонцето.  

 - Сине, секое утро е убаво, ама убавината кај тебе 

доаѓа од овде – и го фаќа за срцето. Никола со левата рака ѝ 

ја покрива нејзината и ја бакнува на главата. 

 - Така е, мајче, срцево ми е полно со радост, решив 

да се женам, одмена да ти донесам дома.  

 -Ти, сине, да ми бидеш среќен е најважно за мене, еве 

имаш мој благослов да се жениш, да си донесеш друшка, да 

си формираш семејство.  

 - Фала, мајчице моја, сè ќе биде.  

 - Ајде сега дома на појадок, јас зготвив додека ти 

зјапаше во сонцето – го подбуцна со лактото додека така 

гушнати одеа кон дома. 

 - Ех, мајче, да знаеш колку сум вљубен, мислам дека 

ќе летнам.  

 - Не треба, сине, да ми кажиш, гледам на лицето твое, 

на чело ти пишува.  

 - Ајде да го разбудиме татко, да го бара Миајле, па 

ако треба, нека лаже колку сака, само да ми ја дадат Јана. 

Леле, мајче, ајде за свадба да се спремаш.  

 На Лена солзи радосници ѝ протекоа по брчките на 

лицето, доби полет во одот и радост ѝ ја наполни душата. 

„За овие моменти се живееше животот и се трпеше 

макотрпната работа“, си велеше во себе.                                       

 - Ех, таа радост да ја видам и во нашиот дом, па и да 

умрам, да не жалам, се изнамачивме, но ете и нас сонце да 

нè огрее.  

 Прочуениот сводник Миајле Златоречивиот сега 

веќе може ближеше до осумдесеттата. Уште од помлади 

години му одеше сводникувањето и веќе почна да заборава 

колку пати беше сводник и колку пара чевли искина одејќи 

од село во село, па повторно назад по успешно завршената 

работа за размена на рачуни помеѓу семејствата на зетот и 
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невестата. Сето тоа му причинуваше големо задоволство и 

уживаше во својот статус на позната и важна личност не 

само во селото, туку и во целиот пелагониски регион. Иако 

веќе младите сега се гледаа сами и се засакуваа, постарите 

сè уште го бараа за сводник затоа што имаше верување дека 

каде тој в куќи ќе влези носи божји благослов и среќа за 

младоженците затоа што многу ретко во педесетина години 

сводникување не успеал за некого да заврши успешна 

работа.  

 - Ејјј, Пандо, одамна те немам видено, како сте по 

дома, сите здрави живи – го отпоздрави Миајле гостинот 

кога го забележа на прагот. – Ајде влегувај дома. 

 - Не сум за влегување, туку, ако имаш малку време, 

дојди подоцна кај нас – со придушен глас му зборуваше 

Пандо.  

 - Оди тогаш, да се поспремам, ќе дојдам – широко се 

насмеа Миајле, додека Пандо со тивки чекори се скри во 

темницата.  

 - Охооо, сигурно ме бара за сводник за тој негов 

личен Никола, бидејќи доаѓа навечер кај мене, никој да не 

види, да не расипе некој, бабини деветини, ама така 

останало. А тој јунакот еден си има одбрано некоја, но која, 

со сите чупи од селово се задева, сите се вљубени во него, 

ама тој мислев е сè уште незрел и неспремен за женидба. 

Миајле за неполн час дојде подоцна вечерта кај Колевци и, 

како што беше златоречив, се впушти во раскажување 

надолго и нашироко за неговата кариера во 

сводникувањето. И ова не му беше празно тропање и 

фалење, туку стратегија со цел да ги промовира своите 

вештини. Се почеша за главата Миајле и продолжи да 

раскажува  зошто бил неуспешен во сводникувањето само 

два пати во петте децении откако се бави со оваа дејност.  

 - Првиот пат бев млад и зелен, уште од 12-13-

годишна возраст одев заедно со дедо ми, едно, да му 
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помагам кога застари и, друго, да го учам занаетот за 

сводник. Дедо Михајл беше во одминати години, па така јас 

ја спремав чезата и го носев, но си беше и мераклија на 

ракиичка, ќе се поднапиеше, па ќе завршеше во некој ендек.  

Миајле го засака занаетот затоа што дедо му беше секогаш 

пречекуван гостопримливо, најубавата ракија и вино се 

точеа и најубавите јадења се редеа на трпезата, сè најдобро 

за сводникот, а тек нов пар на чевли по свадбата ќе добиеше 

да ги надомести скинатите од талкањето по патиштата и 

секако беше канет на свадбите. Тој беше воодушевен кога 

слушаше како дедо му раскажува со восхит, како умееше од 

една мала работа да направи да звучи волшебно и како 

луѓето го пречекуваат со почит и зинати се фаќаат за секој 

негов збор.  

 - Е, сега еднаш кога бев на 18 - 19-годишна возраст, 

додека дедо ми пустеше, штуреше, плетеше убава приказна 

за момчето за кое одеше стројник, јас си се загледав во 

девојката Спасија, јас гледај, таа гледај, ѝ намигнав некој 

пат, а види ја ти неа, и таа ми чкрапна со окото. Ние си 

разговаравме со очите додека дедо ми се пењавеше и маки 

мачеше да го фали пусти Митко од селото наше. Сите гледаа 

во дедо ми оставајќи нè нас младите слободни да си се 

занимаваме. Слушам со едно уво, ја следам ситуацијата и 

гледам дедо веќе речиси ги убеди, а јас ни пет ни шест со 

прст покажав во неа па потоа во себе, а итрата Спасија 

разбра што ја прашувам, та решително ми кимна со главата 

и се вцрви како јаболко. Тогаш јас, убеден дека личнава 

Спасија ме одбра мене, се вмешав во разговорот и само 

тупнав што прво ми падна на ум, дека имам слушнато дека 

Митко има мана на едната рака, му е малку алипна, па не 

може добро да коси. Сите зинаа и ги свртеа погледите кон 

мене. Дедо остро ме погледна, но се снајде во моментот. 

„Ништо не е, некоја детска повреда, ништо не се познава и 

воопшто не му пречи во работата, имам гледано со свои 
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очи.“ Но, реченото остана да виси над нив во воздухот и се 

скрши вниманието на домаќините што го слушаа како 

маѓепсани. Сите, освен јас и Спасија, во тој момент како од 

сон да се разбудија, а татко ѝ нејзин рече „младо ми е 

чупето, засега не ја даваме.“ Спасија и јас отворено се 

погледнавме и разменивме задоволна насмевка.  

 - Ех, каков скандал беше тоа, за малку ќе ја завршев 

кариерата на дедо ми тука на самото место. Наместо да 

сводникува за тој што го пуштија, внукот на Михајло си ја 

бендиса девојката за себе. Ха,хе,хе – слатко се смееше 

Миајле на неговото пријатно сеќавање.  

 - После, дедо, што се случи, ајде докажи!  

 - Ех, што може да се случи, се оставала таква 

прилика, се погледавме така скришно некој пат и за неколку 

недели по оваа средба Спасија си ја зедов бегалка. Дедо за 

малку време престанаа да го бараат, но откако ја зедов 

Спасија, повторно нарачките стасуваа,– ха,ха,ха, а јас 

неколку години прекинав да одам со дедо, се посветив на 

семејството и мојата Спасија.   

 - Е, синко – погледна во Никола – каков момент, како 

знаеш кога некој е за тебе створен од прв поглед, и убав 

живот си проживеавме со мојата Спасија. А верувајте, дел 

од тајната е што таа е толку умна и итра, па ми дели совет 

што да кажувам, што сакаат да слушнат момите.   

 - А дедо ти не ти удри некоја клоца што му расипа 

работа? – праша Никола.  

 - Дедо беше умен човек, одма сетил што може да е 

работата, па се изнасмеа кога му кажав дека девојката ја 

сакам за мене и отворено ми кажа дека во љубовта и војната 

нема правила.  

 - А што се случи со Митко? – праша Лена. 

 - Митко се подналути малку, се разбира, но дедо 

одма успешно му сводникуваше за друга мома, но 
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сводникот не доби чевли во овој случај и не беше канет на 

свадбата.  

 - А другиот неуспешен случај?  

 - Другиот беше политички случај. Ова ретко го 

кажувам, но вие сте луѓе од доверба. Беше ова пред 

дваесетина години. Родителите сакаа да го женат момчето. 

Учеше учителска школа во градот и беше нешто политички 

вмешан, се шепотеше тој и група други млади биле членови 

на ВМРО тајна група, ја обновиле партијата на 

Илинденците и се бореле за обединување на цела 

Македонија. Некој ги поткажал како што за жал си страдаме 

од предавници, а власта го гонеше и намести да гние коски 

на Голи Оток, тој побегна преку грчка граница. Жал ми е до 

денес за овие двајца, бендисани си беа. На девојката кутра ѝ 

најдов друго момче, иако таа за ништо живо не сакаше да се 

мажи, сакаше да го чека тој јунак за кој прво се реши, не 

слушнав уште еднаш каде заврши детето, само разбрав дека 

е жив и здрав и некаде во некоја далечна земја живее. „Со 

ваква историја зад мене сигурно ќе бидам успешен“, со 

доверба си размислуваше Миајле, „посебно што децата се 

имаат веќе договорено, што значи убедувањето ќе треба да 

се насочи кон родителите.“ 

 - Уште оваа година, па размислувам да се 

пензионирам, не одат нозеве веќе, а и работава спласна 

значително, почнаа повеќе да си се земаат сами, да бегаат 

ако не ги даваа родителите или пак сега најново по слика се 

мажат и женат, да чува и да брани Бог. Ќе замре сосема 

мојот занает. Ништо не жалам. Ех, каков живот си поминав 

со ова, во мир да му течат коските на дедо ми што ме внесе 

во овој занает и сполај му на Бога за дарбата. 

 „За дарба за подлажување“, си помисли Никола, но 

се гледаше човекот навистина има дарба за раскажување, 

сите внимателно го слушаа и во тоа беше неговата тајна, 

командуваше внимание, имаше природна харизма и гласот 



~ 267 ~ 
 

некако како волшебно да ги смируваше, еден вид ги 

маѓепсуваше.  

 - Каде ме пушташ, дете? – Се заврти Миајле и го 

впери остроумниот поглед кон Никола.  

 - Во Малиново, стрико – му одговори. – 

 - Го знам селото, нема кое не го знам, далечко е 

малку. Од кои луѓе бараш мома, синко?  

 - Од Златевци ако имаш чуено, дедо ѝ се вика Павле.  

 - Аха, чекај да прочепкам по сеќавањата малку.  

 На Миајле ентузијазмот му спласна кога разбра за 

која фамилија станува збор. Добро се знаеше со Павле,  и го 

почитуваше како човек домаќин, но мислеше дека неговите 

внуки се сè уште млади за мажење. „Има излагано некое 

младо зелено овој нашиов, како што е згоден и личен ѝ го 

има зашеметено умот на чупето.“ Но, на Миајле работата 

беше да знае сè што може за другите луѓе и имаше исто 

дарба сè да памети. Добро знаеше за синот на Павле дека 

многумина го сметаа за налудничав и ако девојката е 

навистина многу млада, можеше и стап да крка, таквите 

луѓе беа непредвидливи и подалеку од нив, а на стари 

години сега пред крајот на сводникувањето не вреди да си 

го расипува просекот за успешна кариера, па отворено им 

рече: 

 - Ви благодарам за честа што ми ја укажавте, но 

нозеве веќе не ме држат, а и почнав да подзаборавам, години 

носам на плеќиве, Никола, внуче, ти посакувам многу среќа 

и запамети го она што ми го рече дедо ми, во љубовта и 

војната нема правила, правете онака како вие младите 

сакате, векот е пред вас. Сводникувањето на денешницава 

изгуби углед и е чиста формалност, заоставштина од 

минатото кога родителите одлучуваа од каде, од кои луѓе да 

се земе невеста. На времето беше вистинска работа и 

требаше вистинска дарба, сум се спремал со часови, што да 



~ 268 ~ 
 

речам, а неписмен сум, немаше пишување, сè тука во умот 

– со прстот покажа на главата.  

 - Нема проблем, стрико, ти си ја знаеш душата 

најдобро. А многу убава забава ни направи со приказните 

твои.  

 - Миајле, биди здрав и жив и благодарност што 

направи напор да дојдеш, младите ќе се снајдат како што 

рече.                      

 Само Лена како мајка се насекира малку на ова, 

очекуваше сè да се тера со ред, и ова сега беше како прва 

препрека, но го погледна убаво стариот и вистина беше дека 

е скоро дооден, ама умот го крепеше многу добро, па зошто 

рече дека подзаборава?  
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Глава 22  

Стројник  

4 јуни 1967 

 

 - Еј, Ехеј, еееј, домаќини има ли дома некој? – се 

огласи Танас уште од патот пред да сврти во широките 

чисто суредени, изметени дворови на семејството Златески.  

Танас беше качен на својата чеза, двоколка, неговата 

гордост што ја влечеа две прекрасни ѕверки, еден црвен 

лисичест, а другиот бел со по некоја црна дамка на неговата 

сјајна одлично негувана кожа. Елена прва го здогледа низ 

тесниот прозорец каде што седеше на креветот и плетеше и 

им соопшти на домашните. 

 - Гостин доаѓа на патерица за славата, стрико Танас 

е, оф, леле, пак готвење и суредување – си дрдореше Елена.  

 - Внуко, сношти беше патерица – Илинка одврати – 

иако во нашата куќа гости се секогаш добредојдени. 

 Дедо Павле плесна со рацете од радост: 

 - Еј, пријателот Танас, баш се чудев зошто не дојде 

вчера на славата, туку ете не пропушта пак да ни направи 

чест. Алал да му е какви светијовани сме со нив, само светот 

да ни завиди. Столе со Љубица ни помина да ни честита 

слава вчера, но тој курназ, не кажа ништо за татко си, но до 

душа си бев поднапиен, па и да кажел, ништо не разбрав и 

не запаметив. Си зборуваше така дедо Павле додека полека 

се движеше кон вратата да го пречека својот пријател. 

Излезе надвор на скалите и со раширени раце го 

покажуваше своето гостопримство. Јана во меѓувреме без 

некој да ја потсети излезе покрај дедо си, се поздрави со 

Танас, ги погали коњите по главите додека тие малку 

фркнаа со ноздрите, но ја препознаа нејзина миризба и се 

смирија нежно мавтајќи со главите како да се поклонуваа.  

- Стрико Танас, оди слободно дома, ене дедо те чека, 

јас ќе се погрижам за коњите.  
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- Јано, алал да ѝ е на таа мајка што те родила, ајде 

стрико Танас да те благослови малку. Да ми бидеш здрава и 

жива иииии најдобро и најлично момче да си најдеш. да те 

гледа како зеницата на окото. – Ја погледна така значително 

со една таинствена насмевка ѝ се причини на Јана и како да 

ѝ поднамигна малку, сосема незабележително.  

- Благодарам, стрико Танас, чул те Бог – одговори 

Јана како што доликуваше на благословот. Јана замина кон 

шталата со двата коњи зборувајќи им нежно и галејќи ги 

додека кротко одеа со неа. Животните имаа некое шесто или 

седмо сетило со кое ја препознаваа добрината кај луѓето 

веднаш. Јана беше преморена од спремањето за селската 

слава Свети Константин и Елена и сега од суредување и 

чистење. Но, душата ѝ беше преполна со радост затоа што 

повторно се виде со Никола на сред селото и на многу 

кратко на нивното тајно место каде што разменија по некој 

бакнеж колку да го навалат огнот за да тлее додека се 

одвоени, а кој во нив во тие моменти на заеднички занес 

виореше, и чинеа и двајцата дека ќе се стопат, ќе исчезнат, 

ќе се претворат во битие. Животот беше радост, животот 

беше песна, животот беше прекрасен. Се одвоија некако со 

тешка мака претходниот ден, а Никола ѝ вети дека за брзо 

пак ќе се видат. Јана се сети дека тој беше некако многу по 

возбуден и по расеан, како место да не го фаќаше, само се 

вртеше, се смееше, а некоја сенка му поминуваше по 

правото сончано чело. Јана го милуваше како по обичај по 

неговата свилена мека коса, која се лизгаше низ прстите 

нејзини. Многу ретки и кратки беа тие нивни средби, 

најдолго триесетина минути ако имаа среќа, но често по 

десетина - петнаесет минути, но секој момент заедно 

поминат за нив беше како непроценливо богатство.  

- За брзо, мила – ѝ шепна милувајќи ја по лицето, се 

наведна, ја бакна нежно, чиниш сакаше да ја впие во себе, 

па со брзи чекори се впушти надолу по реката, во спротивен 
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правец од сред селото. Јана се разочара затоа што сакаше да 

го гледа како игра, како везе на орото. Гледаа на оро да не 

бидат заедно за да не привлечат несакано внимание. Не им 

требаше многу на селаните за да почнат да плетат приказни. 

Не сакаа некој со некој немарен збор да им расипе, никогаш 

не се знаеше за тие работи, ѓаволот ни ораше ни копаше.  

Цел ден душата ѝ пееше на Јана од радоста од средбата 

претходниот ден. Со тивко потпевнување ги избриша 

коњите по грбот со крпа што за таа намена ја чуваа во 

шталата, ги исчешла еден по еден, додека тие полека зобаа. 

Јана широко се насмевна кога ја забележа дрвената вила со 

два рогови потпрена на вратата до ѕидот. Сеќавањата ѝ се 

вратија во јуриш, како вчера да беше, а речиси три години 

поминаа од тогаш. Јана отсекогаш сакаше да оди кај 

животните во шталата, но од тој момент уште повеќе ја 

влечеше нешто таму. Со весел лесен отскок се врати 

пополека кон дома да помогне околу спремање на ручекот 

за гостинот. Танас веќе беше сместен дома и си разговараше 

со Павле за жетвата, за нивите, за ротација на нивите, за 

угрини, прележување на нивите и сè друго што ги 

интересираше и од што му зависеше добро состојбата на 

семејството.  

 - А, бре, кај ви е Борис, стрико Павле, имам една 

работа со него да поразговарам денес. 

 - Тука е негде, Танас, тука, подлегнат е негде, право 

да ти кажам претеравме вчера малку со пиење, па денес се 

плаќа со мамурлак, ха,ха,ха – го плесна Павле Танас. 

 - Убаво си поминавте за славата? 

 - Од убаво поубаво, гости од секаде, за мерак, вчера 

три групи и една претходната вечер на заслугот.  

 - Е, ајде, стрико Павле од в година и со зет да си 

чекате слава! 



~ 272 ~ 
 

 - Господ те чул, синко, Господ те чул, едново она 

Јанчето може да е стасано, но другите се помали, ќе 

причекаме.   

 -Туку ќе се напиеш нешто, да каснеш?  

 - Не, стрико, ќе го причекаме Борис, има време и за 

пиење и за јадење. 

 На Павле му стана нешто сомнително. Обично 

секогаш Танас се дружеше со Павле, а Борис кога како се 

чувствуваше ќе им се придружеше од време – на време. Но, 

ја скри љубопитноста, па си продолжија со разговор. 

Внуките фатија која угоре која удолу кога видоа дека не се 

потребни за работа. Имаше останато нешто од вчерашниот 

ден, па Пауна и Илина зедоа и некоја питулица да направат 

за да се пречека гостинот. Јана дојде дома, ѕирна во 

кујничето да види што помош треба.  

 - Јанче, оди од визбата извади од биеното сирење, 

Танас многу го сака и го фали, извади поголем калап, па ќе 

му пратиме и здраво живо.  

 - Одма, мамо, одма одам. 

 Јана излегуваше низ вратата кога татко ѝ Борис, 

разбушавен во косата, истуткан и смуртен, малку ја 

набљудуваше чезата паркирана во дворот. 

 - Ова е на Танас, сигурно – сам си промрмори – ех, 

уште гости, аман ќе умреме од пиење.  

 - Да, татко, стрико Танас е, дома е со дедо. 

 Борис само кимна со главата, наведната надолу затоа 

што го болеше како камбани да чукаат во неа. Па со бавни 

чекори влезе дома.  

 - Добар ден, Танас, добре ни дојде. 

 - Ајде за многу години славата да ви биде – 

станувајќи со испружена рака рече Танас – не можев да 

дојдам порано. 

 - Туку кај се снашката Пауна и стрина Илина? – ѝ се 

упати кон кујничето.  
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 Павле и Борис се погледнаа и ги кренаа рамената, 

малку чудно беше неговото однесување, но Павле тргна по 

него додека Борис остана да седи на дрвената клупа. Танас 

се наведна во темното кујниче, го зеде жеголот и замеша во 

огништето.  

 - Добри домаќини, со убави намери сум дојден.  

Пауна, Илина и Павле останаа на место зинати. Знаеја многу 

убаво што значи овој знак. Останаа така подзинати, а во нив 

љубопитноста и возбудата растеа и се креваа како лава што 

секој момент може да избие. Танас не дојде на патерица по 

патерица, туку дојден е да стројникува сигурно за Јана, но 

од кого беше пуштен? Се прашуваа и сите тројца останаа 

така онемени додека дедо Павле не се прибра, па проговори: 

 - Секој еден што доаѓа со добри намери е 

добредојден во нашата куќа. Ајде, Танас, ајде ваму во 

гостинската да си седнеме, да си поразговараме, нека готват 

жените, нешто после да поткаснеме. Пауна и Илина ги 

заборавија питулиците на вршникот, кои гороња се сторија, 

само се гледаа и со радост и тага во очите.  

 - Дојде време стројници да ни тропаат на куќава, 

снао, знаев нема долго да оди, Јана наша има таква ѕвезда 

што сјае каде и да оди. Само за кого се чудам, леле, ќе 

пукнам од љубопитност. Кој го пуштил Танас е многу итар, 

знае сигурно дека сме светијовани и дека е човек од 

доверба. Види го нашево Јанче! Јас, снао, си имам одбрано 

зетче за Јана, па пред да се стокмам да ја задевам за него, 

еве ти стројници ни дојдоа. Леле, снао, леле, ќерко, убавини, 

радувај се. 

 - Се радувам, мајко, како не, само сакам Јана да има 

право да си одбере сама, таа нема ништо споменато на ова 

тема досега. Ја гледам некако оваа година како уште 

поразубавена ми личи, на мајка очите така ѝ гледаат за 

своето чедо. Леле, како гром од ведро небо ќе му дојде на 
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Борис, а не е добро наспан, леле, се плашам дека е незгодно 

време за сериозни разговори.  

 - Ха,ха,ха – се насмеа Илина – смири се, смири се – 

ја потапка по рамо – сè ќе биде во ред, јас се чудам зошто 

уште од лани не доаѓаа стројници, сега Јана има 19 години, 

млада е уште, сепак не е дете, може да размислува со своја 

глава. Двете жени посакаа да бидат во тој момент муви на 

ѕидот во гостинската одаја за да го слушнат разговорот на 

мажите. 

 - Борис, брат, јас сум денес дојден по една многу 

важна работа. Дојден сум во улога на стројник. Детето во 

прашање на клепки ми се обеси веќе неколку месеци за да 

му одам стројник за девојката ваша Јана. Се знаеме ние со 

вас многу добро и нашите семејства си имаат заемна почит 

едно кон друго, од овие причини се двоумев дали да ја 

прифатам оваа огромна задача што ми се даде, но детето 

што се дружи со Столе мој го знам од олкацко – покажа со 

рака ниско долу на земја, како копче – па се разви во многу 

разумен итар младич. Со сите од генерацијата во селото е 

другар, помага секаде, каде ќе стаса, вреден е безмерно, и 

многумина од татковците и мајките на чупите наши од 

селото го меркаа за зет на своите ќерки, но детето имало 

среќа да си ја бендиса Јана ваша. Со тивки зборови 

кажуваше Танас, секој збор одмерен и со еден рамномерен 

ритам, чиниш приказна кажуваше. Борис ја имаше 

наведнато главата со погледот во подот и не покажа никаква 

реакција на досегашните зборови. Дали беше добар или лош 

знак, Танас не можеше да одлучи. Ќе си каже она што 

имаше да кажи, ќе направи сè во своја моќ, па потоа на 

Борис ќе биде одлуката.  

 - Скромни се многу луѓето негови, но многу вредни 

и чесни луѓе. Единец син е, има само една сестра помала, па 

девојката ваша ќе си биде своја газдарица на свој имот, без 

јатрви и делби на имот, без кавги. Детето е служено војска 
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веќе и се разбира од секоја работа. Сакаше за инженер да 

учи, но требаше дури во Скопје да оди, а кој ќе ги работеше 

нивите во меѓу време. Но, сè знае да поправа и постојано го 

бараат де ваму де таму. Ви велам најискрено дека е голема 

прилика и ќе се усреќи таа девојка што ќе го има. Детето ја 

бендисало Јана ваша и освен за неа за никоја друга вели 

нема да се жени. И слушајте ми го зборот, сега младите не 

прашуваат веќе стари како во наше време, а детето 

инсистираше, сака да оди по стариот обичај да им укаже 

почит и чест на родителите што ја родиле и изгледале 

девојката. Го скапав уверување, „не чекај, момче, прашај си 

ја девојката директно“, но тој упорен, „не, стрико Танас, 

сакам на традиционален начин сè да се одвива, сакам 

родителски благослов пред да преземам каков било чекор.“ 

Сега, добри мои домаќини, свесен сум дека среде лето и 

среде полска работа сме и вие и ние и сите и со ова го 

разубедував, но тој смирено и мудро како чиниш 80-

годишен старец вели „Сакам само да ја побарам Јана за 

жена, за свадба ќе почекаме кога семејството е спремно, да 

помине жетвата, да се собере бериќетот.“ Секој збор што го 

вели детето алтани течат од него, не можам повеќе од ова 

што да кажам, само дека навистина ви го препорачам и 

верувајте кога најискрено ви велам дека е од добро подобро. 

од чесно почесно, од вредно повредно.   

 Додека Танас течно, полека умерено ги нижеше 

пофалбите за ергенчето што ја бара Јана, дедо Павле 

растеше како погача прекисната. Тој веќе си ја направи 

математиката и можеше со сигурност да погоди за кое дете 

станува збор. Му доаѓаше да крикне од радост. Дедо Павле 

забележа знаци и искри помеѓу внуката и ергенчето и се 

молеше за овој ден. Не очекуваше до душа баш оваа година. 

Се воздржа со мака да не ја покаже насмевката јавно и да го 

издаде неговото мислење прерано, сепак Јана беше ќерка на 

Борис и тој го имаше последниот збор како татко, или си 
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замислуваше дека го има последниот збор, ако децата се 

сакаат навистина, во што сега беше уверен, ја нема таа сила 

што ќе ги одвои. Павле го оттргна погледот од Танас и се 

сврти кон Борис. Борис само слушаше со главата сè уште 

наведната надолу и од време – на време ги потстегнуваше 

очите за да ги смири тапаните што му тропаа во главата. 

Секој збор на Танас го прободуваше во черепот како тап 

меч, и сакаше да стане и да си замине, но гостопримството 

врежано во него и почитта кон Танас го чуваа притворен и 

закован на место. Павле забележа дека Борис е во болка, па 

стана и донесе барде вода. 

 - Деца, јас ожеднев – крцна малку од водата, па му 

подаде на Танас, тој одмавна со главата и му го подаде 

бардето на Борис. Борис отпи неколку долги голтки и го 

остави бардето на подот до него. 

 - Е, толку од мене, пријатели мои, задача ми е дадена 

да вратам збор, ќе биде работата или не. Од мене како свој 

човек имам само убави зборови за двете страни, од мене ако 

ме прашувате има голем благослов, ќе бидат навистина 

згоден пар, многу добро погодени деца од две многу 

почитувани семејства што ги ценам на рамна нога како и 

моето. Ги погледна Танас во очи и Борис и Павле и забележа 

некои неодредени чувства, различни знаци добиваше од 

едниот и од другиот, па ги протолкува како изненаденост и 

збунетост. 

 - Можеби ве изненади ова, но сигурно кај и да е 

очекувавте, со девојка како Јана, благослов е стројник в 

куќи да влезе. 

 - Така е, така е, Танас, благодарни сме, но, како што 

рече и самиот, збунети малку, кога ли поминаа годините, па 

внуката ми стасала за мажење, ех – прозбори Павле, кој како 

најстар сепак го доликуваше право да каже што мисли. Се 

погледнаа Павле и Танас и почекаа малку да се соземе Борис 

и да каже некој збор, а тој сега, чувствувајќи ги вперените 
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погледи во него, се почувствува непријатно, па се наведна, 

пак го зеде бардето и долго пиеше од него, кој би знаел дали 

од жед или да си даде време да ги преработи информациите. 

За да ја пополни непријатната празнина во разговорот, 

Павле пак се огласи. 

 - Туку, јас еве како најстар ова ќе кажам, ова се 

помодерни времиња, и децата си бираат сами, така за мене 

ќе биде ДА ако Јана рече да и НЕ ако таа не сака. Детето 

многу правилно постапило што те одбрало за стројник, еве 

вака да дојдеш да бараш благослов од таткото на девојчето 

– покажа со раката кон Борис – и затоа што ти ја знаеш 

нашата фамилија добро и неговата и верувам во твојата 

процена, глава давам дека нема да нè измамиш и она што го 

знаеш го кажуваш без додавање и прикривање. Мислам 

знам за кое дете стројникуваш, Танасе, и се сложувам во 

оцената за него лично иако семејството не му го знам. Борис 

на ова ја поткрена главата и го погледна татко си. „Боже, јас 

слеп при очи одам, стариов забележал нешта, а јас ништо.“ 

Му стана криво, се нажали, му пораснаа децата без да биде 

свесен за нив и сега веќе ќе почнат да се мажат, и тој пак 

сам како и секогаш со себе ќе биде. 

 - Танасе, убаво кажа сè, нема збор, ме изненади 

некако морам да признам, децата ми се мали, не мислев 

барем уште две - три години да се расправам со овие работи 

– конечно Борис најде сила да одговори со рапав и малку 

растреперен глас.  

 - Борисе, разбирам, брат, децата на родителот 

секогаш ќе му бидат мали, колку години има Јана, мислам 

дваесеттата ја ситни, се мажат и многу помали, на 16-17, тоа 

се деца, но 19-20 е тамам. Детето е 23-годишно. Тамам се по 

возраст.  

 - Танасе, ти само синови имаш, си земаш снаи дома, 

брат, нас куќата ќе ни се испразни, со женска челад сме 

само. 
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 - Борисе, таков е веков, девојките да си се мажат и да 

си одат кај момчето, единец е, инаку и за домазет ќе се 

нафати, сигурен сум, само да ја има Јана. 

 - Танас, чупето ми е мало, нека си поужива при мајка 

при татко, нема потреба од брзање.  

 - Не мора одма свадби да се прават, така ми е речено, 

но да си се ветат барем, но твој е конечниот збор, Борисе.  

 - Не те разбрав добро, прости, кој ја бара Јана? 

 - Ејјјј, тоа ли го испуштив да го кажам. Детето се вика 

Никола, имењак на вашата куќна слава, и тоа можеби е некој 

божји знак. Борис незабележително кимна со главата.  

 - Од Колевци од нашето село од Извор, на 

спротивниот крај на селото живеат.  

 Борис во тој миг ја крена главата и вџашено погледна 

кон Танас. Танас прочита нешто на неговиот израз, па 

праша:  

 - Ги знаеш луѓето? Татко му на Никола е на мои 

години, постар од тебе, но којзнае, може се знаете.  

 - Не, не ги познавам – отсечно одврати Борис. 

 Павле забележа дека нешто се случува во Борис, 

некоја битка со минатото со некоја немила случка, па, за да 

ја забошоти работата, весело извика:  

 - Ајде има време за одлуки, денот е пред нас, туку да 

ручаме еднаш и да се напиеме нешто. 

 - Стрико Павле – се побуни Танас – стројник ни јаде 

ни пие додека сводникува – но му беше мило што Павле го 

прекина непријатниот молк. 

 - Ајде, ајде, тоа се старомодни адети, бабини 

деветини, ајде да каснеме, да ни се даде време да 

размислиме, сепак ова е големо изненадување за нас, синко. 

 - Ајде, стрико, така нека биде, ти си постар, ти се 

слушаш. 

 Ручаа сите заедно, но Борис остана молчалив за 

време на ручекот. Додека Павле го пополнуваше празниот 
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простор со кажување весели случки што вистинити што 

измислени, на Борис му идеше да ја грабне пушката и да 

побегне в шума кај дивите ѕверки, но домашното 

воспитание го држеше закован за столот, јадеше механички, 

а секој залак му се редеше како камен на камен во 

желудникот. Бранови на црнила го обземаа и потта му 

избиваше на челото, но се воздржа некако и доседе за 

ручекот. Танас многу непријатно се чувствуваше, дојде за 

убава работа, за радост, но сега првпат одблиску се соочи со 

знаците од безимената болест на Борис. Му беше криво што 

е тој причината, но се размисли подлабоко, не беше тој 

причината, туку нешто подлабоко го мачеше човекот, но се 

надеваше дека за доброто на својата челад ќе најде сила да 

го преброди тоа што го мачеше.  

 - Добри луѓе, цел ден ви го одзедов, ќе ме удостоите 

со одговор се надевам, да не се враќам со празни раце.  

 - Ќе почекам уште малку ако сакате да го прашате 

чупето. 

 - Мала е, Танас, и тоа е последниот збор од мене – 

пропелтечи Борис, вртејќи се на седиштето како црви да 

беше полн. 

 - Синко, барем Јана да ја прашаме што мисли, еве јас 

ќе ја побарам и насамо ќе ја прашам. – Се замеша Павле. 

 - Татко, не. – Крена рака Борис. – Мала е, оваа година 

не ја давам, па макар и на кралот синот да дојде да ја бара.  

Се погледнаа Танас и Павле, и Танас со овенато лице стана. 

 - Добро тогаш, ако е тоа вашиот последен збор, да ве 

оставам со здравје, ќе му го скршите срцето на едно многу 

добро момче, но ја почитувам вашата одлука.  

 Танас се поздрави и со брзи чекори тргна кон 

излезот, а во мислите стравуваше од средбата со Никола, кој 

беше сигурен дека ќе го чека кај нив дома. „Ех, да не му сум 

во кожата сега“, си помисли Танас. Борис стана безволно и 
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тргна по него да го испрати. Одеше со Танас во чекор 

молкум, стасаа до чезата, па собра храброст и рече: 

 - Танасе, можеби пак ќе сакаат да те пратат по некое 

време, но да знаеш дека ова е мојот последен збор денес и 

ист ќе биде и наредниот пат. 

 Танас го погледна и го набљудуваше некое време:  

 - Ама да речеме ако ме пратат в година? 

 - И в година и по другата година, мојот одговор ќе 

биде ист, пријатели сме, да не се лажеме.  

 - Зошто, пријателе, чупињата треба да се мажат за 

некого еден ден.  

 - Ќе се омажат, но не таму за каде стројникуваш. 

 - Аман, бе, Борис, има ли нешто што јас не знам?  

 Борис погледна кон планината, нозете го скокоткаа 

да замине таму, да биде сам со себеси и тишината, облакот 

темен беше веќе зададен и немаше многу време пред бурата 

внатрешна да го преплави.  

 - Нема, нема – позацрвенеа Борис. – Но, уште ова ќе 

ти го кажам, и сто ќерки да имам, кај нив ни една не давам, 

така да си знаеш.  

 Танас го погледна вџашен и остана зинат:  

 - Мислев не ги познаваш луѓето, но очигледно дека 

има некоја нерешена работа помеѓу вас. 

 - Не сакам да слушнам за нив, и заборави го овој 

разговор, како никогаш да не се случил. Со здравје – рече 

Борис и со забрзани чекори се врати дома, се скри сам во 

одајата, ја грабна пушката и како див ѕвер фатен во синџири 

се вртеше низ одајата додека не замина гостинот од дворот.  

 - О, Боже што ме снајде, во што се вмешав, од 

најарно што мислев, сега ми остана празнина и тага во 

душата, што ли го мачи човекот, а што не? – си рече Танас 

додека полека со чезата си одеше за дома размислувајќи 

што да му рече на Никола. Знаеше само едно, дека овие 

зборови на Борис немаше да му ги повтори. Ќе го советува 
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бегалка да си ја земе ако го сака девојчето, за младите има 

решение ако имаат љубов. Со оваа мисла Танас се 

порасположи и ги поотпушти уздите на коњите да побрзаат 

кон дома.  
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Глава 23    

Договор   

Петровден, 12 јули 1967 

 

 Никола и Јана гушнати седеа на нивното омилено 

скришно место под длабоката сенка на жалната врба. Едно, 

за да ја одбегнат попладневната жега, а, друго, да бидат 

подалеку од љубопитните очи на селаните што со душа 

чекаа можност да научат нешто за некого или да видат 

нешто невообичаено, па да плетат приказни и да ги шират 

од човек на човек. Не беа сите злонамерни, но што да прават 

сиротите, освен сред селото на празниците, славите и 

свадбите наесен, друга забава немаа. А човекот е љубопитно 

суштество и сака да знае сè што се случува околу него.  

 Струја во селото стаса минатата есен првпат, но, 

освен по една сијалица во одаја и пред влезната врата да им 

го осветлува патот и да им овозможи малку повеќе да го 

продолжат работниот ден, за друго не знаеја за што се 

користи. Но, за брзо време научија. Само по неколку месеци 

Патко прв во селото за Божиќ донесе од градот радио. Една 

светло кафеава кутија околу половина метро долга, а 

триесетина сантиметри висока со две копчиња напред на 

лицето за вртење и барање станици. Сите селани цела зима 

скиснаа кај Патко да слушаат вести, приказни и песни, 

чудејќи се на ваквото ѓаволско вражуле. Се слушаа и 

приказни дека може и слики да се гледаат на некои вакви 

кутии, но селаните вртеа со главите не верувајќи им на 

гласините. Патко беше во свој елемент таа зима, со гајдата 

ги попраќаше песните на Васка Илиева, на Александар 

Сариевски и Никола Бадев. Се пееше цела зима, селото 

одекнуваше од песна, а визбата на Патко се празнеше 

забрзано, затоа што кутра Грозда мораше да вади мезиња, 

да пржи колбавчиња домашни, расол салата, туршија и што 

не друго, додека не се сетија некое време гостите, па 
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усрамени почнаа да носат по некое здраво живо за 

семејството. Со доаѓањето на електричната енергија и со 

радиото на Патковци, село Малиново го пречекори прагот 

конечно кон 20 век, иако веќе беше втора половина на 

истиот.  

 Никола ја галеше Јана по лицето со десната рака 

додека звуците од сред селото се приближуваа, па 

исчезнуваа до нив, па ѝ шепотеше:  

 - Малечко, изгорев за тебе, ајде да те земам бегалка, 

одма сега, никој нема да дозволиме да нè раздели, ваква 

силна љубов од Бог е дар, а Бог не треба да го разочаруваме. 

Не можам да разберам, мила, зошто не те дава татко ти? 

Сигурно на денешно време те нема ветено за друг? – 

уплашено праша Никола.  

 - Не знам, Никола, немам објаснување, татко ми си 

живее често во некој свој свет, можеби не се погоди 

моментот кога стаса стрико Танас. Беше преморен од 

славата и од пиење, се разбира, многу луѓе го замараат. 

 - Мила, може да е така, но можел да рече ајде дојди 

еве тогаш и тогаш, а не отсечно мала е и готово, нека си бара 

ергенот среќа на друго место ако му е дојдено до женење, 

ете овие зборови ми ги кажа стрико Танас и најсериозно ме 

посоветува ако се сакаме, да те земам бегалка ако ми идеш, 

или да те заборавам. Ѝ го заобиколи лицето со раката и 

продолжи: - Мила, никогаш нема да те заборавам. 

НИКОГАШ, верувај ми кога ти велам, влезена си длабоко 

во моето срце и таму ќе ми останеш цел живот додека мрдам 

и претам. Единствен избор можеби ќе ни биде да дојдеш со 

мене. Не можејќи да се воздржи да ја покаже својата љубов, 

Никола ѝ ја наведна главата, нежно ја бакна, продолжувајќи 

го бакнежот сè додека и двајцата имаа воздух во себе. Ја 

исправи главата, но сè уште со устата беше на неколку 

милиметри оддалеченост од Јанината уста.  
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 - Мила, не сакам да ти вршам притисок, знаеш, затоа 

што премногу те сакам, ако само 1% помалку те сакав, те 

грабав и на коњот те носев дома еве сега одма, но имаш 

избор затоа што знам ме сакаш и си растргана помеѓу 

љубовта за мене и за своите. Сакам да дојдеш денес со мене, 

но го знам твоето мислење да не ги оставаш твоите на 

цедило преку летото. До крајот на годината ќе најдеме 

начин некако, но те молам, најмила, не ме оставај подолго 

од тоа да чекам. Ќе ти умрам жими мајка.  

 Јана го поврати здивот од страсниот бакнеж, но 

срцето сè уште лудо ѝ чукаше во градите. Му се насмевна 

на Никола, се припи поблиску до него: 

 - Никола, те сакам и ќе дојдам со тебе без два пати да 

трепнам, само ако сум навистина сигурна дека татко нема 

да ме даде за тебе. Не сме престарени, да почекаме некое 

време, може да го смени татко мислењето. Јас ќе пробам да 

им дадам на знаење дека за мене си само ти на овој свет и 

ако не те имам, нема да се мажам за никој друг. 

 Никола ќе се стопеше и потонеше надолу во земјата 

од зборовите на Јана. „Што ли имам направено, Боже, да 

заслужам ваква девојка и ваква среќа“, размислуваше 

додека занесено ја гледаше. Со едната рака скина едно 

гранче од врбата и го вртеше лево - десно, како да ги бркаше 

мувите околу него. Го фрли гранчето кон реката, која сега 

одвај имаше малку водичка, и гласно воздивна: 

 - Ах, дај Боже да е така како што посакуваш, мила, 

но нешто ми вели во душава дека нема да попушти. Танас 

сигурно сè не ми докажа, видов во погледот негов дека 

татко ти нема да попушти.  

 Ја фати Јана со двете раце за лицето и нежно ја 

гледаше во очи и толку продорно, што таа чинеше дури до 

срцето ѝ гледа.  

 - Но, ете за твоја љубов ако сакаш така, така ќе биде, 

колку долго да му дадеме, што мислиш, мила? 
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 - Барем 5-6 месеци си мислам.  

 Никола се фаќа за глава со двете раце и драматично 

си ја кубе косата.  

 - Олеле, најмила, ти сакаш да ме убиеш, дотогаш 

сакам да ми бидеш во моите куќи, да ми ги красиш 

дворовите и да ми ја топлиш постелата.  

 Јана се впи повторно во него.  

 - Не сакам, како сум сакала да те убијам, те сакам 

премногу, но да знаеш си многу тврдоглав и упорен, ти 

објаснив дека не сакам на мајка ми, на баба и дедо болка да 

им задавам, ме гледале, ме растеле од залак месо што се 

вели. Ако е само за татко ми работата, воопшто не 

размислувам. Не мислам некогаш во мојот живот да сетив 

таткова љубов од него. Имам разбирање за неговата 

ситуација, сепак се прашувам дали навистина некогаш 

знаел да сака. – Се натажи малку Јана.   

 Никола ја зеде во своите прегратки и само ја држеше 

така цврсто на градите, да ѝ ја ублажи болката и да ѝ докаже 

дека ќе биде сакана од повеќе дури во нивниот заеднички 

живот.  

 - Добро, мила, совршено те разбирам. Ајде да се 

договориме тогаш, да му дадеме три месеци и да си ја 

пробаме пак среќата, може?    

 Јана го погалува со раката по левиот образ, го гледа 

во очи и размислува. 

 - Јас си мислам ноември а...   

 Никола ја прекинува ставајќи го прстот на нејзината 

мека сочна усна и мавта со главата, ѝ ги гали нежно усните 

со показалецот, а на Јана крвта ѝ нурнува кон образите, се 

вцрвува како тетовско јаболче. Лукаво со таинствена 

насмевка ја гледа како да ѝ дава на знаење, еве знам и ти не 

можеш без мене, со погледот вклештен во нејзините очи, се 

наведнува и нивните жедни усно се спојуваат повторно во 

еден најнежен, срцепарателен бакнеж. Јана се топи од 
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милина, не знае каде таа завршува, а каде тој почнува, како 

една целина да се, две делчиња насамо, се претвораат во 

целина кога се заедно.  

 „Боже, каква ќе беше оваа моќ што ја има над мене.“  

 Ја фаќа со двете раце за образите, го допира челото 

на нејзиното и така нежно ја држи во прегратките некое 

време, додека им се смират срцата и поврати здивот, 

вечност за нив, а ни цела минута.   

 - Ако во нешто сум бил сигурен во животот, е ова 

дека ме сакаш безмерно, убеден сум. Оваа врска помеѓу нас 

никој нема да ја раскине, ја почувствував од првиот миг кога 

те сретнав, оттогаш сè како нешто да ми фалеше во душава, 

како пола срце да ми беше откинато, сега те имам, секој миг 

без тебе е најтешка казна, само да те гледам сакам, пред 

мене секој миг.   

 Јана силна го прегрнува.  

 - И јас така се чувствувам, Никола, верувај ми, сакан 

мој, но имаме семејства, треба и на нив да внимаваме и на 

нивните чувства. Во иднина, ако сака Господ, ќе имаме 

наши деца, како ќе ни биде ако така нè напуштат без наше 

знаење или одобрување.    

 На Никола лицето му се разведри како сонца од 

четири страни да го огреа.  

 - А дечиња, ахааа, колку сакаш да имаме?   

 Јана го турна по рамото, сега засрамена малку од 

темата на разговор. 

 - Ооохо, само со каква врела љубов ќе ги создаваме 

и ќе бидат најсаканите деца на целиот широк свет. 

 Јана се вцрви до уши.  

 - Биди сериозен малку, сериозно разговараме сега.  

 - Од ова посериозно кај има, мила – Никола 

продолжи да ужива во темата. – Ајде кажи колку? 

 - Колку ќе ни даде Господ, толку.      

 - А Господ мислиш ги дава, аа?   
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 - Ќути, Никола, не предизвикувај судбина – се вџаши 

малку Јана.  

 И покрај тоа што на училиште по марксизам ги учеа 

дека нема Бог, а по билогија научија за Дарвиновата теорија 

на еволуцијата и дека еволуцијата создала сè на светот, па и 

човекот, сепак длабоката вера и убедувања на постарите во 

семејството и во селото заедно со сите суеверија беа 

длабоко врежани во Јана и во повеќето млади на нејзина 

возраст.    

 - Добро, добро, само мала шала мила. Господ ги дава, 

но ние мора да поработиме сериозно за да ги заслужиме, а? 

– ѝ намигнува повторно. 

 Јана ја наведнува главата за да ја скрие насмевката. 

Успева да се совлада, па ја крева главата гледајќи го право 

во очи и му вели: 

 - Сега биди сериозен и кажи што мислиш?  

 - Добро, прво и прво – со десната рака ја држи во 

прегратка, а со левата го покажува палецот и набројува:  

 - Ако се сакаат нашите деца како јас и ти, одма ќе 

викнам свирачи, а не да им бранам.  

 - Ама? – Се впушта Јана, со палецот повторно ѝ ја 

затвора устата.  

 - Но, се разбира прво ќе ги измеркам убаво, зетчето 

или снашката, ќе им ја проверам фамилијата и.... 

 - А што ако ќерката е млада и ти не сакаш да ја 

дадеш?    

 - Ееехее, сега ќе мислиме за тоа, кога ќе дојде време, 

ќе размислуваме, а па мислиш нас ќе нè прашаат? – Се 

помисли малку, па продолжи:  

 - Туку ајде вака да се договориме. Ќе почекаме уште 

неколку месеци да помине летото, ќе се обидеме со арно, но 

ако не бива, те грабам и бегам в шума ако треба, во колиба 

ќе живееме, ама среќни и весели заедно. Во меѓувреме еве 

ветувам нема да инсистирам ако треба и да пукнам по тебе. 
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Ако ти се премислиш и сакаш да ми дојдеш, праќај ми абер, 

одма идам. Ах, што велиш, Јанче? 

 Сериозно зборуваа, забрзано, со полно емоции, на 

Јана почнуваат солзи да ѝ навираат на очите и да се слеваат 

по образите. Не сакаа никаква сенка на нивната чиста 

љубов, но мораа да се борат за да си ја задржат, ништо лесно 

во животот не доаѓа без борба, без мака. Никола шепоти, ги 

корне зборовите од длабочината на неговата душа додека 

Јана престана да слуша зборови, но ја слушаше неговата 

мечта, неговите длабоки чувства. Се двоуми и размислува 

растргана во два правци, дали навистина да замине со него 

сега, па по ѓаволите на сè друго. Некоја тежина ѝ се 

надвиснува на душата, некое премрежје, нешто забрзано ја 

бодри да оди, оди, оди, таму со него ти е среќата, не се 

мисли, но одма потоа спротивставено мислење, ама чекај, 

зошто се брзаш, тестирај ја малку неговата љубов, овие 

силни емоции можеби се како бура, набрзина дојди, 

набрзина појди, дај време да се смират емоциите, да се 

размисли трезвено. И така свеста и потсвеста во Јана водат 

битка кога до неа продираат зборовите на Никола.  

 - Да помине летото, да се собере бериќетот и јас 

директно кај вас дома идам, биди ми ти спремна. Јас лично 

ќе се борам за тебе, а не сводник, кој и најдобронамерен 

како Танас сепак не може да ја пренесе мојата љубов.  

 - Добро, така нека биде, а јас ќе пробам да го убедам 

татко или барем другите во семејството да ги придобијам на 

моја страна. 

 - Ако не те дава со арно, те земам за рака и 

заминуваме. Договорено? Не ми треба ни чеиз, ни руво 

невестинско, само ти ми требаш како воздухот што ми 

треба.  

 Јана во тој момент го изустува она што ѝ беше во 

мислите.  

 -  А што ако се премислиш во меѓувреме? 
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 Ја бакнува страсно да ѝ докаже дека е зацапан 

длабоко, предлабоко за да се премислува. 

 - Ти, мало, слушаше што ти кажував досега, ти си ми 

кислородот во градите, ти ми си радоста во срцето.  

 Никола со тешка мака се одвои од прегратките на 

Јана, стана набрзина и се заврти да замине надолу по патот.  

Јана го грабна за раката толку силно,  што за малку ќе го 

спрепнеше Никола, но не можеше ништо повеќе да изусти. 

Само поглед полн со љубов и тага за сегашната разделба. 

Никола така подзавртен тивко ѝ прозбори:  

 - Немој, мила, ти срце да ми кршиш, јас нема да се 

премислам, но ако ти се премислиш, пушти ми абер, нема 

да те барам, но знај за мене живот веќе нема да има, животот 

мој си ти. 

 Никола ѝ ја трга раката од ракавот, ја стиснува, ѝ ја 

доближува до усните и остава еден врел бакнеж на дланката. 

Тој допир и двајцата ги здрмува до коски, Никола се исправа 

и со брзи чекори заминува. Знаеше дека овој пат ако 

повторно ја земе во прегратка со сиот тој емотивен набој во 

нив, не веруваше дека ќе има сила да ја пушти. 

 

По 3 месеци – октомври 1967 

 Дојде октомври неусетно и веќе сè беше собрано од 

нивите и плодовите прибрани во визбата, каците полни со 

куп со туршија, сувите пиперки редици низи обесени на 

гредите на таванот. Се намали работата полска, па Јана 

седеше на креветот покрај прозорецот и везеше перниче, 

додека на Марија ѝ беше дадена задача да готви ручек тој 

ден. Сите други членови на семејството беа излезени кој кај 

види, кој по работа, кој на дружба. Јана ѝ раскажуваше 

нешто на Марија, кога се слушна чукање на вратата.  

 Се погледнаа Јана и Марија и ги кренаа рамената. 

Чудно, никој од соседите кога доаѓаа не тропаа на вратата, 

туку уште оддалеку ќе се развикаа така што домашните ќе 
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им возвратеа „ајде, ајде, повели влези.“ Кој може да е сега? 

Се праша Јана, а срцето забрзано ѝ отчукуваше. Јана по 

Грозда пушти писмо до Мица во кое вметна тајно и 

писменце за Никола да го извести дека нема напредок со 

одговорот од татко ѝ и го замоли да биде трпелив уште 

некое време. Никола ја остави намира како што се 

договорија на Петровден, но сега веќе поминаа три месеци 

оттогаш и Јана ја чувствуваше неговата нетрпеливост и 

очекуваше секој ден дека ќе се појави на прагот. Во писмото 

му даде на знаење да ја извести ако и кога ќе дојде, за да ги 

спреми нејзините, изненадувањето можеше да донесе 

несакани последици, посебно ако Борис се затекнеше дома 

и беше во едно од своите тмурни расположенија.  

Тропањето се повтори уште еднаш, тивки, но отсечни удари 

на дрвената врата.  

 - Чудно, цеце, некој ни тропа, дај да видам, да не е 

таа Елена да се мајтапи со нас. 

 - Чекај, седи, јас ќе видам – остро и отсечно вели Јана 

– поблизу сум до вратата, а треба и некое дрво за огнот да 

придонесам секако.  

 Марија седеше на масата и требеше ориз за ручекот 

што го подготвуваше. Пилешко на ориз, омиленото јадење 

на Марија. На шпоретот тивко клокотеше пилешкото што се 

вареше во црвеното тенџерче со бели точки. Преслатка 

миризба на пилешка супа се ширеше низ одајата.  

 - Ја очекувам Вита другарка ми, може е таа, сега ќе 

видиме. 

  - А кога Вита тропнала на врата, ќе ја слушнеш дека 

доаѓа уште кога ќе замине од дома, дури од Австралија ќе ја 

слушнеш –се закикоти Марија. Вита веќе за еден месец ќе 

заминуваше за Австралија за нејзиниот свршеник по слика, 

како што реши кога братучетка ѝ Верка замина, па често 

доаѓаше да разговара со Јана и да ѝ раскажува за писмата 

што ги добиваше. Јана тамам ја отвори вратата од одајата, 
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чукањето се повторува на влезната врата, но сега малку 

поостро, понетрпеливо. Таа длабоко вдиша, ги исправи 

рамената за да го смири малку срцето и ја отвори вратата 

пополека како да се плашеше да види кој е. Сигурно не е тој 

– си вели – нема на бел ден да се појави вака, без абер, 

сигурно е некој од друго село, па бара некои луѓе, или некоја 

од сосетките бара да позајми шеќер. Сигурна сум нема да 

дојде Никола без да ми јави – се охрабрува вака и ја отвора 

докрај вратата. А таму беше токму тој. Висок, строен, 

исправен, згоден како измислен да е, сериозниот израз на 

лицето му исчезна за миг кога виде кој му отвори и сега 

широка насмевка растегна на неговото убаво лице 

потемнето од сонце. Повторно врската што ја имаше со 

него, невидлива, но моќна, ја влече кон него и одвај се 

воздржа да не му се фрли во прегратки, за да се запре самата 

да се контролира, несвесно ја стави раката на главата да си 

ја замазни косата, зјапајќи во него немо. 

 - Здраво, Јанче – ѝ рече тивко. 

 Имаше долга пауза додека двајцата се гледаа во очи 

и двајцата немоќни да го оттргнат погледот еден од друг. 

 Јана не можеше ништо да изусти, како мозокот да ѝ 

беше заматен, но, и да можеше, не мислеше дека ќе може 

што било да изусти. Стоеше како маѓепсана, како скаменета 

на прагот, го погледна убаво и беше потресена од напливот 

на силните емоции што ја преплавија, се затетерави и ќе 

паднеше ако не ја стави раката на кваката од вратата. 

Колената се чувствуваа слаби да ја задржат нејзината 

тежина и се слушаше пеење, зуење во нејзините уши. 

Срцето се чувствуваше како да удира во ѕидовите на 

нејзините гради, како пиле да пробува да излета од кафезот. 

Во главата ѝ биеше некоја внатрешна тапа болка и наплив 

на жештина ја опфати и потта ѝ изби на лицето.  

 - Јанче, мила – повторно изусти Никола. Јана зеде 

длабок здив, го испушти бавно и се обиде да зборне. 
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 - Никола? – рече толку тивко како здив. – Никола, не 

мислев..., не очекував... 

 Никола ги насобра веѓите, на начин како што Јана 

многу убаво се сеќаваше: 

 - Те изненадив, мила? Зошто? Нели така се 

договоривме, кога еднаш ќе речам, јас си стојам на зборот – 

ја погледна сериозно – или можеби не ми веруваше? 

 - Да, да, знаев што рече, но не мислев... навистина не 

мислев дека ќе дојдеш овде. 

 - А каде би отишол? Овде си ти, нели? По тебе дојдов 

како што ветив, ако сè уште ме сакаш, се разбира – 

прошепоти Никола.  

 Јана вџашено се сврти назад да види дали Марија 

ѕирка откај вратата, како што си имаше табиет, но за среќа 

вратата сè уште беше затворена. Сепак, Марија можеше 

секој момент да излезе. 

 - Никола, морам, да одам внатре, сами...  

 Никола се озари. 

 - Сама си, уште подобро, мила! 

 - Не, не сама сум со Марија дома. 

 - Нема да ме поканиш да влезам? – молежливо ја 

праша. 

 - Никола, знаеш дека не е пристојно оти... 

 Никола ја крена раката да ја спречи, ѝ се насмевна:  

 - Затоа сум, мила, тука, да направиме да биде 

пристојно. 

 - Никој нема од возрасните дома во моментов, 

требаше да ми пуштиш абер, да се договориме, да се 

сретнеме некаде, да ги известам дома.   

 Долго ја гледаше, на крај се одлучи да проговори.  

 - Имаше цели три месеци за тоа, мила, нели им кажа?   

 - Им кажав дека те сакам, но не знаев кога ќе дојдеш 

за да им кажам, но татко...  
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Јана нервозно погледна нагоре, надолу по соседните куќи, 

на горниот крај откај соседите се слушна тропање на врата, 

некој сигурно излезе надвор, „ако е некој од Шумоглавци, 

тешко мене“, си помисли Јана, „најголеми рекла - кажала се, 

не само во нашево село туку и во цела околија.“  

 Никола забележа дека е нервозна, дека се мачи да 

донесе одлука, да го истера или да го покани дома, тивко ѝ 

проговори:  

 - Јас, мила, не одам никаде додека немам одговор 

што ќе биде. Ако и ми речеш бегај, уште еднаш да не те 

видам, ме срамиш, те нејќам, жими тебе ќе заминам и ќе те 

оставам намира. 

 Јана веќе почна да се тресе што од страв и срам и што 

од некоја треска што ѝ ја тресеше душата. „Боже, што ќе 

речат моите, ќе ме избркаат од дома, каков срам ќе им 

донесам, па ќе одам со Никола ако ме избркаат“, си рече. 

„Важно е сега дека тој ме сака уште и не ме заборавил“, но 

проба уште еднаш. 

 - Никола, те молам ако имаш каква било љубов за 

мене, те молам да се договориме да дојдеш подоцна. 

 - Мила, времето за чекање помина – погледот му се 

затемни – зборот е збор, се договоривме еднаш. Или доаѓај 

со мене сега или покани ме дома да влезам. И тој беше 

свесен за озборувачката култура на населението во нивниот 

регион па  стана вознемирен, од љубов за Јана не сакаше да 

им дава материјал на озборувачите.  

 - Твој избор, што ќе биде? Но, побрзај – и со главата 

незабележително покажа наоколу на соседите.  

 На Јана образите ѝ се вжештија, румени како сува 

пиперка од срам и лутина сега, знаеше дека нема да 

попушти сега. 

 - Добро – процеди низ заби – влези за неколку 

моменти, но немој да ѝ кажеш на Марија зошто си дојден. 
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Со другари си на поминување, па запре само да се 

поздравиш.  

 Ја погледна долго, но не одговори. Јана се тргна од 

вратата за да му направи место да влезе, тој влезе пред неа, 

а таа испрати со поглед молба до небесата да ја послуша и 

ништо да не рече.  

 Марија сè уште беше на масата и сигурно трет пат го 

чистеше оризот, инаку некој може заб да си скрши, 

грицкајќи некое камче. Така ги научи баба им, секоја 

домаќинка мора да внимава на хигиената кога готви, и да 

нема во манџата мирудии што не им е место, на пример 

камче, инсект, влакно од коса, пред секое готвење се тресат 

алиштата, се чешла косата, се врзува, се става марама и 

чиста престилка.  

 - Кој беше, цеце? – Марија, уште наведната над 

тепсијата со ориз, не ја ни крена главата да погледне.  

 - Хмм, хм! – Јана го исчисти грлото. – Марија имаме 

гостин, само така на поминување е.   

 Марија се сепна, го крена погледот и срипа од столот 

целата насмена.   

 - Николаааа! Добре дојде, Коле, повели седни – и го 

тргна другиот стол до неа. – Што ќе се напиеш?  

 - Една вода ако може, жеден сум многу. 

 - Одам еве сега. – Марија отиде да наполни бокал 

вода од стомната во салонот, а Никола промрмори: – Убаво 

е некој со добредојде да те пречека. 

 - Напиј се вода, Никола, и оди те молам, татко 

двајцата ќе нè убие.  

 - Мене нека ме убие, без тебе како убиен сум секако, 

ама тебе не смее ни влакно од главата да ти чепне оти јас 

него ќе го убијам. 

 Марија се врати со водата, му тури во чаша и седна.  

 - Што те донесе во нашево село и токму кај нас? – Ѝ 

намигна на Јана, чиј потег не му избега на Никола, се насмеа 
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под мустаќ и реши да биде искрен со ова младо итро 

девојче. Сигурно Јана не беше многу постара кога прв пат 

ја сретна, но тука се гледаше некоја итрост, бистрина и 

зрелост на млади години и кај неа.  

 - Вашиот татко го барам.   

 Јана се смршти на неговите зборови, но ја остави 

ладната насмевка на лицето, та нели му рече на 

безобразниот еден да не кажува зошто е тука. 

 - Татко? Навистина? А зошто?  

 Марија добро знаеше што се случува, беше сведок на 

многу нервозни шепотења низ куќата, но ѝ беше интересен 

разговорот. 

 - Имам некоја работа со него, некоја зделка. 

 - Зелка?  

 Никола гласно се насмеа, гласот му ѕвонеше како 

најубавата мелодија што може човековото увото да ја 

прими.  Ја погледна Јана, виде како сериозно го стрела со 

поглед и реши малку да се пошегува:  

 - Хаааа, хаа,– може да се рече зелка, која во моментов 

е како кисел расол. 

 - Ахха, аххаа – Марија се изнасмеа. – Море која 

зелка, каков расол.  

 „Море, ништо не му бега на малово, итро е како 

лисиче.“ 

 - Зделка реков, не зелка.  

 - А што е зделка?  

 - Некоја работа, договор. Ама – ѝ намигна на Марија 

– многу важна работа, не некоја секојдневна, па затоа се 

вика зделка. 

 - Каде се учат тие зборови, досега немам слушнато.   

 - Ќе мораш многу да учиш на училиште и многу да 

читаш, па сè ќе дознаеш. 

 - Сакам многу да учам.  
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 - Браво, да продолжиш така, па кога ќе се омажиш, 

ќе знаеш многу сложени зборови со кои ќе ја буниш 

свекрвата. 

 Марија се подзамисли малку, па прсна да се смее:  

 - Навистина, ооооо, што интересно ќе биде, хахахаа. 

 Никола со едно око ја погледнува Јана, таа седи и 

нервозно ги крши рацете, многу е не комфорна, потскокнува 

на секој шум од надвор. Жал му е многу, не дојде да ја 

нервира, дојде да ја види и да ја побара за своја. Но, се 

нервира и се прашува зошто таа се плаши, нема потреба. 

Едноставно е, ја даваат со арно, преубаво, не ја даваат, си 

заминува со него. Можеби нема одлучено, можеби се мисли, 

можеби си нашла друг, за овие неколку месеци, почнуваат 

мисли да му се ројат, и почнува во него лутина да се 

појавува и нестрпливост. Ја погледна Јана, донесе одлука 

набрзина и се сврти кон Марија: 

 - А каде е татко ти? Зелката не може да чека, ќе се 

прекисели.   

 Марија повторно се изнасмеа.   

 - Не е тука, мислам дури вечер доцна ќе дојде, помага 

нешто кај Шишлевци. 

 - Добро тогаш, да ве оставам со добро, со здравје, 

гледам на Јана не ѝ е баш мило што дојдов. Марија, 

благодарам за срдечниот пречек. Од тебе ќе биде голема 

домаќинка еден ден, се гледа – ѝ подава рака, па ја крева до 

усните и ја бакнува, на што Марија се кикоти. 

 Марија тргнува да го испрати, но Никола ја запира:  

 - Немој поради мене да си трошиш време, заврши си 

ја работата, седи си, ќе се видиме пак за скоро, ќе се вратам 

јас. 

 Марија му намига и со отскок пак си седнува на 

столот. Јана го следи до вратата за да го испрати. Пред да ја 

отвори надворешната врата, Никола ја фаќа за рака да ја 

спречи да ја отвори врататa, со другaта рака ѝ ја поткрева 
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брадата и ја поглeднува во очи, нејзините обично бистри 

сини очи му се некако заматени и зацрвенети, не може да 

одолее, се наведнува и нежно ја бакнува. Јана заборава каде 

се наоѓа, па се предава целосно на бакнежот и омалаксува 

во неговите раце. Никола со тешка мака се оттргнува од неа, 

од нејзиниот прекрасен нектар и ѝ шепнува страсно на 

увото: 

 - Не мораш ништо да ми кажуваш со зборови, како и 

секогаш, твоето тело сè ми кажува, ме бара мене и само 

мене, те сакам бескрајно, љубов моја, сè ќе биде во ред, 

верувај ми.   

  - Ќе бидеме заедно за скоро. Дома моите те чекаат со 

радост. Ми го исполнуваш животот, срцево ми пее на самата 

помисла за тебе, за тебе се будам секој ден, за тебе живеам.  

Нежно ја гали по образот и ја брише едната солза што се 

отркала од нејзините прекрасни очи. 

 - Не плачи, мила, нашата љубов е за радување. Утре 

тогаш, доаѓам. 

 Набрзина уште еднаш ја бакнувам ја отвора вратата 

и исчезнува бесшумно. Јана ја затвора вратата зад него, се 

потпира на неа, а солзите незапирливо ѝ течат, сфаќа дека 

го повредува премногу и комплицира со својата не 

одлучност.  

 - Зошто мислам толку, што ќе ми направи татко, ако 

не ме дава, ќе си заминам, полнолетна сум сега. – Ги брише 

солзите со ракавот и оди во горната одаја, колку да се смири 

пред да се врати назад кај Марија. Се надева Марија дека 

нема ништо да каже на домашните. Марија го обожаваше 

Никола, кој остави силен впечаток на неа од минатата 

година кога престојуваше кај нив за време на вршидбата.  
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Глава 24  

Пропаднат план   

октомври 1967 

 

 Пауна и баба Илина се вратија откај Петрејца, која 

живееше едно пет куќи погоре од нивната, каде што помагаа 

за сновање и местење на разбој, која беше една многу 

прецизна работа, а Пауна важеше во селото за мајстор за 

сновање и ткаење. Само што влегоа жените преморени 

дома, Марија одма се пофали:  

 - Мамо, бабо, имавме гостин денес. Го бараше тате 

за зделка. 

 - Каква зелка, мори, зелко една? – ѝ одврати мајка ѝ 

шеговито. 

 - Зделка, мори, мамо, важна работа, најважна, и ми 

рече ако учам многу, повеќе ќе знам и ќе можам сè да ѝ 

велам на свекрва ми, а таа нема да разбере, хи,хи ха,ха – 

слатко си се смееше Марија.  

 На Пауна ѝ стана нешто сомнително, па ја погледна 

Јана, а та се вцрви до корените на косата, што многу ѝ 

кажуваше на Пауна. Гледајќи во Јана, Пауна ја праша 

Марија: 

 - Е, многу убав совет ти дал, туку кој беше човекот?  

 - Мамо, не беше човек, туку личотија, поубав од него 

нема на светов, а за умен и учен, веќе што да ти кажувам, 

повеќе од учителот наш знае. Штета што е многу стар за 

мене, инаку не го давам никому – си брбореше Марија 

гледајќи во Јана.  

 - Мори, мрсулко една, уште не знаеш носот да си го 

избришеш, на момче мислиш.  

 - Ама, мамо, вистина колку е убав. Оти не го прашав 

да не има братче или братучед на моја возраст.   

 - Ајде, де, не нè чувај во неизвесност, имаше име таа 

личотија? – Нестрплива праша баба Илина, многу добро 
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знаеше дека ако ја остават Марија да раскажува, има да ги 

врти цел ден со приказни како дедо ѝ Павле.  

 - Коле рече се вика – на што Јана ја погледна 

значајно, „од каде му текнува на малово вака да ги шета по 

тавани домашните“ – но не му одговара многу името, си 

мислам според изгледот повеќе би му одговарало 

Александар како Александар Македонски, Филип или Гоце 

како Гоце Делчев. Коле, пуф, пола од селаниве Колевци се 

викаат. На Пауна ова ѝ беа доволно информации. Веќе со 

сигурност знаеше за кој Коле станува збор и насетуваше за 

која важна работа е дојден. Чудни чувства ѝ се родија во 

душата, но едно исплива на површина кристално јасно. 

Беше благодарна на Господа што детето што ја сака не се 

откажува толку лесно од Јана. Малку се насекира дека на 

првата поголема препрека ќе се откаже и ќе си ја бара 

среќата на друго место. А детето навистина беше скроено за 

Јана. Другото чувство што се бореше да излезе на 

површина, но Пауна го притискаше со сета сила беше 

стравот од реакцијата на Борис, чупето ќе си замине, тоа ѝ 

беше јасно, но којзнае што може да го чукне во главата овој 

кутар нејзин маж. Ја затресе главата да ја истера таа лоша 

мисла, па се заврти малку наоколу, барајќи изговор да ја 

натера Марија да излезе од собата. Марија имаше 13 години 

и беше премногу љубопитна за свое добро.    

 - Уфф, уфф, преморена сум, со часови работевме – 

рече и седна на дрвената клупа, која беше поставена покрај 

ѕидот и прекриена со шарен килим.  

 - Марија, мила, ајде, душо, оди донеси ми еден леѓен 

со вода за нозеве, види потечени ми се, цел ден на нозе бев, 

не сум сега толку млада веќе.   

 Илина, сфаќајќи ја намерата на Пауна, додаде: – И 

така ќе одиш натаму, мила, донеси ми го плеталото од 

горната одаја, ќе си одморам и ќе си поплетам додека има 

дневна светлина. 
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 - Ама Јана нека донесе, јас ручекот го направив и 

сакам уште да раскажувам.  

 - Ќерко, да одмориме прво, пола не ни слушам што 

ми кажуваш, а сигурно и баба ти. 

 Марија ја погледна мајка си малку сомнително, но 

забележа замор на лицето, појде ја гушна, ја бакна и рече: 

 - Одма одам, мајче, те сакам, ти си најдобрата мајка 

на светот – и замина трескајќи ја вратата за неа. Пауна се 

насмеа, и си помисли: „Ех, што е убаво додека се деца, ќе те 

насмеат, ќе те изнервираат, но знаеш да се расправаш со 

нив, но што да правам со мојава Јана, премногу умна и 

сериозна за годините, а за лична веќе нема како неа.“ Се 

сврти кон Јана:  

 - Јано, ќерко, кратко време имаме. Никола ли беше 

овде?  

 Јана ја сакаше мајка си бескрајно, таа знаеше одма да 

ја прочита и да ја разбере, и кај Пауна немаше вртење 

одоколу.  

 - Да, мамо, Никола беше –  усрамено одговори Јана, 

сè уште со погледот надолу божем везе, но рацете ѝ се 

тресеа.  

 Пауна се фати за срце: 

 - Мила, очигледно те сака, тоа е јасно, но зошто дома 

дошол без најава и сам? Тоа дете е или многу храбро или 

будало. Ако те видеше татко ти, двете за партали и надвор 

ќе нè истераше.   

 Јана го остави везалото и седна до мајка си, ја гушна 

додека солзи како копчиња ѝ течеа по образите.  

 - Мамо, премногу ме сака, затоа дојде и нема да се 

откаже од мене. Сега Јана веќе липаше придушено во 

градите на мајка си. Мајка ѝ ја притискаше до себеси додека 

срцето ѝ се молкнеше од болка за чедото. Ја погали по 

главата: 

 - А ти, мила?  
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 - И јас го сакам и не сакам и нема да се откажам од 

него. А и зошто? Само тој и никој друг за мене.  

 Илина се приближи до нив и ги зеде во своите 

старечки прегратки, само ги гушкаше за поддршка, но 

мудро остави мајка и ќерка да си разговараат. Илина беше 

свесна, Јанче ќе им замине за скоро, ако не одма утре.  

 - Мамо, дојден е да разговара со тато, да ме побара 

лично, да проба сè што може со убаво. Знае дека со добро 

сакам да си заминам од дома, да не тагувам по вас и вие по 

мене.   

 - Умно дете е тој Никола, ако е вака како што велиш, 

веќе уште повеќе ќе го засакам – се насмеа баба Илина.   

 - Ќерко, јас сум со тебе и ќе ја поддржам твојата 

одлука. Ќе си создадам чивија во бракот, не беше лесен и 

онака, но ние сме друга генерација, преживеавме војни, 

тешкотии, оскудица, немаше време за љубов и емоции, само 

за преживување. Но, за тебе, чедо мое, сè ќе направам и ќе 

те сакам што и да направиш. 

 - Што е планот сега? Кога ќе дојде пак?   

 - Ќе дојде утре пак да бара благослов од татко. Ако 

тој повторно најде изговор, изборот ќе биде мој. 

 Мајка ѝ ја гушна посилно.  

 - Младо си ми, дете мое, сакав да ми поживееш 

слободна подолго, барем уште една година, но љубовта ете 

се родила рано, па лично моме долго мома не оди.  

 - Мамо, отсекогаш тој ми е во срцето. 

 - А од кога е тоа отсекогаш?  

 - Па...  – Јана објаснува за првата средба. – Аххааа, 

така ли, судбина, ќерко, била, ете така речено. Се радувам 

за тебе, мила, заслужуваш среќа во животот.  

 Пауна едвај се воздржа да не заплаче, повторно ѝ 

светна во мислите Борис, што ѓавол влегол во него, но белки 

ќе попушти сега кога ќе го види детето.  
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 - Утре рече ќе дојде, а? Оф, леле, што сме легнале 

тогаш, ајде да месиме, да печеме, да чистиме.  

 - Мамо, бабо... тато? Мислите ќе попушти?  

 - Не знам, ќерко, белки Господ ум ќе му даде.  

 - Попуштил, не попуштил, ти терај како срце што ти 

вели, од мене имаш благослов, мила. – Воздивна баба 

Илина.  

 - Ако биде утре армасање, ќе се спремиме за свадба, 

но ако планираш друго... – не се доискажа Пауна – почекај 

малку, не утре одма, да до спремиме – и ѝ намигна на ќерка 

си. – Е, пиле мое, ми порасна, крилца, ќе ми одлеташ.  

 - Кога ќе дојде татко да му кажеме за утре? – А 

коските ѝ се тресеа на Јана. 

 - Јас ќе му кажам, ти не се секирај, тој сигурно доцна 

ќе дојде, ти ќе бидеш заспана. И ако е подготвен, може да 

нè изненади неговиот одговор. Но, вака со изненадување – 

ја затресе главата Пауна – подобро што не бил дома.  

 На Јана ѝ олесни на душата. Никој не ја искара за 

нејзиното момче што ѝ дојде дома и гледаше дека има 

поддршка од мајка ѝ и баба ѝ. Ги избриша солзите, се 

расположи и со радост ги обави обврските. Од преголема 

возбуда во денот Јана таа вечер си отиде на спиење рано, 

размислувајќи за својот сакан, за неговите, каква ќе биде 

свекрвата, свекорот, па заспа во немирен сон. Сонуваше 

како оди кај Никола додека тој ја чека преку еден широк пат. 

Тој ја довикува, но само што стапна на патот, таа остана 

како закована, како нешто да ја држеше, некоја невидлива 

сила, и не ѝ дозволуваше да го премине патот. Никола 

пушташе раце по неа, таа никако да не може да се помести 

од место. Се разбуди цела облеана во пот, среде ноќ. Само 

сон било, се утеши, но сè уште имаше чувство како реалност 

да беше. Главата ја болеше ужасно, постелата беше мокра 

од потта, а грлото ѝ беше суво и болно. Посегна по бардето 

што го чуваше до неа и со мака се поднапи малку и пак 
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легна, во главата како чекани да ја биеја. „Што ми е вака, 

што се случува, па јас не паметам некогаш болна да сум 

била? Сигурно нервозата“, си помисли, додека  ја тресеше 

треска. Кутрата од многу секирации, стресови и очекувања 

во последните неколку месеци, заедно со тешката селска 

работа, и оскудната храна во летото, ѝ се намали отпорноста 

на организмот, имуниот систем ослаби, така што Јана ја 

фати првпат грип. Баба ѝ на глава ѝ стоеше, ѝ го ладеше 

челото со влажна крпа, ѝ го мачкаше телото со ракија и 

нежно ѝ шепотеше. Јана во делириум го изговараше името 

на Никола, висока температура ја тресеше, организмот 

нејзин млад потклекна под притисоците.  

 Судбината можеби пак смешала прсти, кој ќе знае, 

но така испадна, Борис никако не разбра за гостинот. Борис 

уште не беше прибран дома кога Пауна ја свикаа на помош 

како бабица при пораѓај. Илина обично одеше, но кутрата 

се премори дента со сновањето и поради ревматичните 

колена не можеше да појде кај Митковци, кои живееја 

најгоре во селото, снаата нивна се пораѓаше првпат. Пауна 

помагаше, а мислите ѝ беа кај Јана. „Ајде неколку часа, па 

ќе се приберам дома да зборнам со Борис.“ Пораѓањето 

беше бавно и Пауна остана до рано утро кога конечно взори 

се роди машко детенце, здраво и право. Кога се врати в зори, 

мажот ѝ беше веќе станат и заминат, а таа капната легна на 

железниот кревет на постелата и заспа како заклана. Во 

потсвеста помисли на Јана, но заборави што за Јана. Тонеше 

длабоко, во сон, но со чувство дека нешто не е во ред, дека 

нешто е заборавено, сè е во ред, бебето се роди и сите здрави 

живи, и заспа Пауна. Поспа Пауна неколку часа и се 

штрекна од сонот. Се разбуди повторно со чувство дека не 

е сè како што треба. Се измолкна од креветот и ја отвори 

вратата.  Влезе во дневната одаја, а таму беа само Елена и 

Марија. – Каде е баба ви?  

- Мамо, Јана е болна, баба е со неа. 
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-  Болна, како? – се исплаши Пауна.   

 - Има треска.  

 Тогаш на Пауна ѝ текна она што никако не можеше 

во нејзиниот преморен мозок да дојде на површина. Ја свика 

Марија и ја одведе во горната одаја.  

 - Марија, чедо – забрзано и придушено ја молеше – 

те молам врти се низ дворот околу ручек и пречекај го 

Никола пред да влезе кај нас во дворот, кажи му дека Јана е 

болна и да дојде друг пат, но да го донесе и татко си или 

друг роднина со него. – И замина кон одајата каде што 

спиеше ќерка ѝ. 

 - Оф, кутра јас, змија ме касна за срце, си го 

разболивме детето од секирации.  

 Марија како што ѝ беше кажано така направи, но 

Никола беше упорен и инсистираше да ја види Јана, 

мислеше дека го мамат. Но, виде по изгледот на Марија, 

жален и уплашен, дека ја кажува вистината. Никола се фати 

за глава.  

 - Леле, Боже, ја разболев Јана, од мене ѝ е сигурно, 

од моето магарешко инсистирање. Сигурно има преголем 

почит и страв од татко ви.   

 - Никола, не биди улав, грип е, слушај , никој не е 

виновен. – Марија го тешеше. – Елена пред неколку недели 

го прележа и Јана најмногу ја негуваше. Ќе ѝ биде подобро 

за неколку дена. Ајде оди сега,  и мама рече да најавиш кога 

ќе дојдеш нареден пат и да дојдеш со некој постар со тебе. 

Никола слушаше само со пола сетило и не можеше да се 

помрдне од местото.  

 - Чекај, ќе донесам книга и молив да ѝ напишеш 

писмо на Јана, ветувам нема да го прочитам. 

 Јана остана в постела три дена. Марија се врткаше 

околу неа и покрај тоа што ја караа домашните за да не ја 

префати грипот и неа. Четвртиот ден Јана стана и седеше 

завиткана на стол покрај прозорецот. Марија влезе, ја ѕирна 
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и ѝ го подаде писменцето од Никола. Јана го препозна 

ракописот од Никола, но немаше сила да зборува, туку само 

ѝ се насмевна на Марија. Младиот организам на Јана се 

избори со вирусот и за една недела веќе беше на нозе. Често 

разговараше со мајка ѝ за Никола и за неговата наредна 

посета. Па почнаа заедничка кампања да го придобијат 

Борис. Никакви кавги ни плачки од домашните не помогнаа. 

Борис тврдоглаво застана и никако не потклекнуваше под 

влијанието и очајот на семејството и деноноќните солзи на 

Јана. Јана ја одбегнуваше како чума, не можеше да ги гледа 

очајот и преколнувањето во нејзините очи. Пауна, Илина и 

Павле, уверени во љубовта на Јана кон Никола, се здружија 

и секој момент што ќе го најдеа со Борис го молеа да 

попушти за доброто на Јана и на семејството. Борис 

најчесто ќе ја стегнеше вилицата и ништо не одговараше, 

оглувуваше чиниш, се правеше како да не слуша, ги 

игнорираше и како немтур само молчешки ќе ги 

погледнеше и, ако продолжеа упорно, ќе си заминеше в 

планина оставајќи ги среде во калта со работа. Додека еден 

ден не му скисна, па не ѝ одбруси на Пауна: 

 - Мое дете не влегува во таа куќа и ТОЧКА! Веќе да 

не слушнам збор на таа тема. 

 Не помогнаа ни Ама зошто? Ни ама како? 

Тврдоглавоста преминуваше во отворена битка што 

направи раздор во семејството на Јана. Од прилично весела 

куќа со честа смеа и песна од трите девојки и слога меѓу 

возрасните стана куќа на раздор, молби и плачки од една 

страна и молк од друга. Секој од секого како од сенката да 

си бегаа. Замре смеата во куќата. Елена ја обвинуваше Јана 

за тоа, па секоја пригода бегаше некаде кај другарка каде 

што ќе може малку да се посмее намира.  

 Пауна отворено разговараше со Јана со болка во 

душата, ѝ кажа да не очекува благослов од татко ѝ и да не 

си ја брка среќата поради неговото одобрување.  
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 - Ќерко, ако се решиш да одиш, оди и не гледај назад, 

ние ќе се снајдеме, ти само да ми бидеш среќна. Јави му на 

Никола кога си ти спремна и објасни му ја ситуацијата.  

 Јана постепено се спремаше ментално дека нема 

чаре, ќе мора да оди бегалка за Никола. Се чувствува 

виновно за ситуацијата дома, па си вели ако замине, татко ѝ 

ќе се полути малку, па ќе си легне на брашното, а 

семејството ќе продолжи да си живее во мир како и порано. 

Без никој да знае освен Пауна, која сама ја посоветува, 

постепено некои најнеопходни работи од чеизот на кои и 

самата многу работеше постепено ги носеа кај сосетката 

Грозда, ако некој ги видеше, имаа изговор дека Грозда бара 

примерок да ткае или плете за внуките од ќерката Дана. 

Мајката на Мица беше жена од доверба и ја сакаше Јана 

како ќерка и знаеше Јана дека нема да ја каже, па макар и 

нож под грклан ѝ ставиле. Јана знаеше со сигурност дека 

татко ѝ ќе ја отпише од живите ако го прекрши неговиот 

збор и нема да дозволи да си го земи чеизот што мајка ѝ и 

баба ѝ го собираа и работеа макотрпно уште од моментот 

кога Јана се роди. Јана си ги обавуваше домашните и 

полските обврски под будното око на Борис, кој ја 

набљудуваше како сокол очекувајќи да преземе некој чекор. 

Но, времето врвеше, па ништо не се случи, освен тоа што 

Јана се затвори во себе, механички работеше без интерес, 

често расеана, и никаде не излегуваше. Само Вита доаѓаше 

скоро секојдневно, но во сета таа нејзина среќа и возбуда за 

скорото заминување за Австралија воопшто не 

забележуваше што се случува околу неа, па како и 

вообичаено си кажуваше за сè што имаше видено и 

слушнато. На прашањето на Јана што ќе прави ако не ѝ се 

допадне момчето кога ќе го види, Вита се изнасмеа и 

одговори: – Ќе си поседам јас кај Верка наша некое време 

додека не го научам како човек и ако е добар и има убавина 

на душата, тогаш надворешната убавина нема да биде 
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пресудна. На сликата ми личи згоден и веќе сум пола 

заљубена, ама во слика, ха,ха,ха. А пак ако е апла некој 

никаков, ќе си најдам друг, Јанче, ехееее, таму беќари колку 

сакаш. Туку, Јанче, мораш да дојдеш да ме испратиш сè до 

Битола, можеби никогаш веќе не ќе се видиме, но за 

пишување, обавезно ќе си разменуваме писма.   

 - Ќе дојдам, Вито, само ако ми дозволат од дома. 

 - А тебе да ти барам некој од таму сакаш? – Јана ја 

погледна така под око. – Ха,ха, – Знам, знам, знам џабе 

зборувам, ти од Македонијава подалеку не сакаш да 

стапнеш. Млада си ти, уште има од помладите беќари некој 

тука, но, слушај ми го зборот, за скоро сите ќе излетаат 

преку граница.  

 -Којзнае што ќе биде, Вито, немој да велиш нема 

уште еднаш да се видиме, ќе си дојдеш по некоја година со 

момчето и со неколку дечиња и вети ми ќе ме побараш каде 

и да сум.  

 - Обавезно, Јанче, обавезно. Туку ќе заборавев да ти 

кажам. Една недела по мојата свадба ќе биде свадбата на 

Елица и Боге, ја знаеш нели две куќи погоре од нас живее 

Елица, леле, да знаеш колку ми е криво што ќе ја промашам 

свадбата, ќе биде многу весело, одамна не сме имале свадба 

каде што и невестата и зетот се од селово. А за мене отсечно 

кажав нема свадба без зет како за кутра Верка, ќе си 

направиме веселба за испраќање со песна и оро, а за свадба 

дури кога ќе го видам со мои очи и ќе го проценам ергенот. 

Јана расеано ја слушаше и ѝ се навирија очите. „Ете и Вита 

ќе ѝ замине, а домашните нејзини ја пуштија и ја ценат 

нејзината одлука. Ете, сите со убаво се мажат и женат, а 

само мене препреки ми излегуваат на патот кон среќата.“  

„Ех, и за мене, Вито, свадба во куќава и селово нема да има“, 

жално си помисли Јана додека ја гушкаше Вита и ѝ 

заблазнуваше на нејзината храброст и одлучност.  
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Глава 25  

Во туѓи раце  

10 ноември 1967 

 

 Есента официјално почна од септемвриската 

рамноденица, а есенските дождови, како некој со кобли да 

ги тураше, се истурија од средината на октомври. Небото 

беше тмурно и затемнето со тешки темносиви облаци полни 

со скапоцениот дожд. Почвата се накисна, а реките се 

наполнија со брзи матни води што јуреа секоја кон својата 

дестинација носејќи сè пред себе. Потоците и малите 

рекички беа преполни со вода и правеа прекрасна глетка за 

селаните од селата што оскудуваа за вода за време на 

летото. Сите жители на селото Малиново за време на првите 

силни дождови стоеја на височинка на по некоја карпа на 

добро растојание од реката нивна и слушаа како јачи водата, 

ѝ се воодушевуваа и стравуваа по малку од силата на 

природата. Јана и нејзините исто така беа излезени да бидат 

сведоци на природната претстава. Стоеја качени ка карпата 

одма под шталата и од високо ја набљудуваа сцената долу 

под нив. Се слушаше силно јачење од горниот крај на селото 

и тие што не беа веќе излезени набрзина се истурија надвор 

да ја видат матицата на реката што се пењавеше, тегавеше, 

се виткаше и превиткуваше од камен на камен, од брег на 

брег и со секој удар се засилуваше и забрзуваше надолу по 

коритото нејзино, кое сега беше едно 10 пати поголемо 

отколку во лето, кога едвај течеше малку вода. Во реката се 

слеваа потоците странични, а поточиња нови се јавуваат по 

секој дол и бразда. Селаните гледаа како маѓепсани во оваа 

сила и моќ на природата, со страхопочит во очите се 

подиставаа на повисоко и посилно ги стегаа рацете на 

помалите деца што љубопитни сакаа да се доближат.   

 - Назад, назад, стој мадро  – подвикнуваше некој од 

постарите со страв во гласот. Секој се грижеше за секого во 
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овие моменти, така не зависеше дали е нивно дете или внуче 

или пак од соседите.  

 - Дедо, зошто не смееме поблиску? – Го прашуваше 

Јана дедо си кога беше помала и кога цврсто ѝ ја стегаше 

раката. 

 - Водата есенска, внуко, има своја моќ и може да те 

маѓепса, па да те земе во виорот без да сетиш. Мораш да ја 

почитуваш природата и да имаш здрава страхопочит кон 

неа. Дедо Павле ова го кажуваше од искуство и свое 

сведоштво. Момците се правеа јунаци, па често стоеја 

блиску до брегот на карпите и гледаа во водата. Силната 

вода занесува лесно и како магнет ги повикува немарните и 

невнимателните. Не еднаш се имаше случено некое од 

момчињата да падне занесено во матните води, па селаните, 

кои со стапови, гранки, вили, што им се нашло, некако ќе го 

извлечеа на брегот полумртов. Кога ќе се освестеа, овие 

момци се колнеа дека некоја невидлива сила силно ги 

влечеше и не можеа да ѝ одолеат на водата. Ретко кој се 

осмелуваше веќе да стои блиску до водата. Но, од време –

на време пред да се појави матицата од реката по некоја од 

жените набрзина ќе се втурнеше во реката, ќе се измиеше 

лица набрзина три пати, додека децата и домаќините 

премалени од страв викаа и врескаа да се врати. Мајките 

кутри веруваа ако го направат овој адет, децата нивни ќе им 

бидат заштитени од магичната моќ на водите и ќе бидат 

здрави, силни и брзи во работата како збеснатите води. 

Температурата се спушти драстично, залади воздухот, а 

денот постепено го отстапуваше своето царство на ноќта 

што минута по минута секојдневно растеше. Помеѓу 

есенските дождови имаше и прекрасни сончеви денови, 

кога сончевите зраци нежно ја галеа секоја површина на од 

дождот исчистената природа. Есенското сонце беше 

благотворно и за луѓето што сега уживаа да бидат на 

отворено додека сонцето нежно им ја топлеше снагата 
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изнамачена од работа и им го милуваше лицето за разлика 

од летното сонце, кое ги печеше и пржеше. Дождот ги 

накваси лисјата на дрвјата што забрзано почнаа да жолтеат 

како да им пренесе порака дека е време да си заминат.  

Бојата постепено од зелена се менуваше во најразлични 

нијанси, од жолта, портокалова, црвена до кафеава. Со 

менувањето на бојата на лисјата на дрвјата сè стануваше 

прекрасно и величествено. Ако ветровите не ги имаа веќе 

расено семињата од растенијата, дождовите помогнаа и 

последните семки да се откорнат и да заминат по реката за 

да никнат на друго место некаде напролет. Циклусот на 

животот продолжуваше и природата со сите свои настани и 

дејства го помагаше тој циклус. Жетвата заврши, плодовите 

се збрани од по бавчите и нивите на време, затоа што ако ги 

фати сланата или првите есенски мразови, ќе биде залудно 

цело годишниот труд. Освен плодовите сработени со своја 

пот и труд, селаните ја прочешлаа и планината и собраа она 

што можеа од дивите плодови, дренки, лешници, капини, 

малини, шипинки, печурки, по некоја круша горничка, 

смокви диви од по карпите и сè друго што нудеа планината 

и природата. Оваа задача беше најчесто на младите, кои 

често во мали групи се задаваа по падините нагоре кон 

гората. Есента е многу важна сезона и за природата и за 

луѓето што зависат од неа. Есента во Македонија значеше 

радост, среќа, изобилство во храна, зрелост. Најубавото 

време за дружење со роднини, пријатели, соседи, сеќавање 

на минатото и уживање во сегашноста. Есента даваше време 

за здив, за одмор и почивка со изобилство на храна во 

визбите и кошарите и ги носеше разновидните есенски бои 

во животот на луѓето. Сè беше весело и расположено од 

луѓето до ридовите, до полињата, па сè до високите 

планински врвови, кои веќе беа украсени со снежна капа во 

овој период. Птиците преселници ги одраснаа своите чеда и 

одлетаа во топлите краишта, оставајќи ги локалните птици 
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како врапците да се снаоѓаат како знаат и умеат за време на 

зимските денови. Здивна земјата од орање и копање и се 

подготвуваше за длабокиот зимски сон. А селаните здивнаа 

од работа, па се подготвуваа за слави и свадби, кој имаше 

среќа, да мажи или жени, а кој немаше, да уживаа во 

гозбите, музиката и радоста.   

 Во еден сончев ноемвриски ден напладне се слушнаа 

ѕвонци што рамномерно ѕвонеа одбивајќи се од вратовите 

на два бели коњи што влечеа зад нив двоколка. Лисјата во 

разнобојните бои го постилаа патот кон селото Малиново 

како најубаво исткаен килим. Како природата само знаеше 

да ја покаже својата волшебна убавина. Селаните запреа за 

миг во тоа што го работеа во дворовите и гумната во 

моментот и ги протегнуваа вратовите да видат кој доаѓа и 

каде ќе оди, во кои куќи и дворови. Ништо не им бегаше. 

Куќите на Малиново беа распослани на падините на Мала 

Планина, па сè можеше да видат надолу по патот, кој доаѓа 

и кој заминува и точно се знаеше од кој правец доаѓаат или 

одат. Двата бели коњи со наружани узди и плетени опашки 

ги управуваше еден голобрад млад човек, а до него седнати 

и стегнати една до друга беа две девојки, едната со црни 

долги коси, а другата со руси коси боја како зрела пченица 

токму пред жнеење. Младите луѓе на глас разговараа и се 

смееја, а нивниот кикот се распространуваше и се одбиваше 

од падините и од куќите. Селаните потпрени, кој на вила кој 

на грибло, се одмораа и со погледот го следеа љубопитно 

движењето на колата, која откако слезе до реката се изгуби 

за миг зад дрвјата, па повторно излезе и го фати десниот 

крак на патот и се упати кон Горно Маало. Селаните си се 

вратија на својата работа, а знаеја дека за неполн час ќе се 

разбере кои се младите луѓе од каде доаѓаат и за што се 

дојдени. Ништо не им бегаше, беа побрзи за ширење вести 

и од радиото на Патко.  



~ 312 ~ 
 

Јана штотуку ја напушти куќата на Вита, каде што ја прати 

мајка ѝ да ѝ го однесе дарот, една престилка бела со тантела 

и со навезени две срца преклопени на средината. Јана ги 

везеше со љубов за Вита да се сеќава на неа од далечна 

Австралија. – Оди, мила, однеси ѝ го, да си го спакува во 

куферите, потоа може место да нема.  

 Јана излегуваше од дворовите кога двоколката со 

младите луѓе влегуваше. Јана се тргна настрана да им 

направи место, а младичот возврати со една воловска 

свирка, да ѝ даде на знаење дека ја забележа и дека му се 

допадна многу. Се насмевна Јана и си продолжи по патот 

надолу, додека Вита, која сè уште не беше влезена в куќа, 

со крик на усните и со трчање што не доликува на невеста, 

што би рекла баба Илина, им се фрли во прегратките на 

девојките. Јана знаеше дека Вита ги очекуваше овој викенд 

двете братучетки што беа поканети на поседок да се 

подружат пред таа да замине за далечна Австралија. Едната 

од девојките со црните коси беше сестра на момчето што 

свирна по Јана, а ѝ беа братучеди од вујко од с. Биор, а 

русата братучетка од тетка од Извор. Колку убаво и весело 

ќе биде кај Вита овие две недели додека не замине, а потоа 

целото село ќе го сети нејзиното отсуство. Потоа ќе се чека 

првото писмо да разберат како Вита се снашла по патот сама 

девојка и дали се венчала.  

 - Братучедо, која беше онаа самовила, леле, убавина, 

ќе паднев од колата за малку кога ја здогледав. Ќе ми 

направиш едно добро пред да заминеш од овде, ќе ме 

запознаеш, ТЕ МОЛАМ. – Театрално Јован се држеше за 

срцето. 

 - Ах, ти, неранимајко еден, уште не си се поздравил 

со братучетка си, која којзнае уште еднаш дали ќе ја видиш, 

па се загледа по девојки. 

 - Пред очи ми излезе, жими мајка, туку која е? 
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 Вита само му мавна со прстот да седи мадро, си ги 

зеде под рака братучетките Николина и Анѓа и тргнаа накај 

дома оставајќи го Јован да ги отспрегне коњите сам. Јован 

имаше 21 година, но по однесување уште беше детиште. 

Учеа заедно во Битола со деверот помалиот на Мица од 

Патковци, па така беше чест гостин во с. Извор и по долгите 

дружби и поднапивања често остануваше на спиење кај 

тетка си Ружа, која живееше на две куќи до Колевци. 

Требаше од вчера да бидат дојдени, но Јован беше многу 

дружељубив, па од куќа на куќа да се поздрави со другарите, 

го стемни, па останаа на преспивање во Извор. Рада се 

дружеше со русокосата девојка чие име беше Анѓа, па така 

Никола разбра за каде се тргнати овие млади и ја искористи 

шансата да го оствари планот што подолго време го готвеше 

и чекаше згодна пригода. Куќата на Вита беше полна со 

смеа и радост што ги привлече и младите од соседството. Се 

пееше и се смееше и сите ја задеваа Вита, која знаеше многу 

добро да им врати, а пак Јован флертуваше на големо со 

згодните сосетки на Вита, но за око му се фати една од нив 

што од него не се делеше. Тера вара се стемни така со весела 

младешка дружба, па Јован, кој требаше да биде вратен 

назад дома уште вчера попладне, си остана на спиење и кај 

оваа тетка. Се напуштало ли вакво весело друштво? Вечерта 

едно ракииче, па друго со салата од зелка со масло и црвен 

пипер, па после вечерата од свинско пржено со кромид и 

црвени суви пиперки претходно накиснати во врела вода и 

диви печурки лисичарки, па некое бокалче од пресното 

винце, Јован се заборави дури како се вика, а не да памети 

каде е и дали имаше задачи и обврски за обавување. 

 Осамна другиот ден, исто така сончев преубав, 

небото чисто и сино до недоглед. Се разбуди младиот 

гостин мамурлив, па се штрекна од сонот и седна прав како 

пушка во креветот.  
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 - Леле, ќе ме убие Никола, како заборавив. – Срипа 

од креветот и се упати кон кујната. Вита веќе беше станата, 

па ѝ рече: 

 - Добро утро. 

 - Море, добровечер уште малку ќе те фатеше, 

ха,ха,ха – му одврати Вита. Јован ја погледна и сакаше да 

врати нешто мудро, но мислата со обврската го јадеше, па 

праша: 

 - Каде живеат Патковци, Вито? 

 - Зошто ти се пак сега Патковци?  

 - Треба да им однесам нешто, порака од ќерка им 

Мица. Задоволно си се насмевна Јован затоа што му текна 

на инструкциите што му беа дадени.  

 - Ајде да појадуваме еднаш, па ќе ти покажам, сите 

ја знаат нивната куќа.  

 Се расположи малку Јован, ја гушна братучетка си, 

па ја праша: – Леле колку згодни чупи имате, дадо, но не ми 

кажа која беше девојката од вчера?  

 - Е, таму да не си ја пикаш главата, уште треба 

сомуни да лапаш за да ја стасаш по зрелост и интелигенција.  

 - Па, навистина ми личеше на зрела – и покажа Јован 

со рацете на облините женски. Вита го плесна на шала.  

 - Немој ти така, таа ми е другарка, помала е од мене, 

ама како неа памет никој нема ни во наше ни во ваше село, 

слушај што ти велам. 

 - Е, бре, Вито, ти против мене некако, а твоја крв сум, 

чудо ти била другарка, ајде име кажи ми барем, за неа да 

сонувам.  

 - Хахха, добро, добро, брлив еден Јошко, таа е 

нашата селска љубимица Јана. – Јован застана нагло и се 

удри по челото.  

 -Ровјо, мавни, удри ме, молњо, пресечи ме, зошто 

сум жив?  
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„Леле каква прилика пропуштив, глупав јас“, си помисли, 

„ем ќе се запознаев со Јана, ем пораката ќе беше дадена таму 

каде што требаше.“ А во себе си помисли, „аха сега гледам 

зошто Никола со таква сериозност и итност ми даде задача, 

а богами и длабоко си плати за услугата и за мојот молк. Но, 

онаа девојка да можам би му ја украл, поубава немам 

видено.“ Но, договор беше договор и мораше да се заврши 

и тоа одма. Никола му рече најсериозно да ја сфати 

работава, да однесе писмо кај Патковци и да ѝ рече на 

Грозда да ја викне Јана, на која лично требаше да ѝ предаде 

писмо.  

 - Море, сега можам да верувам колку е зацапан тој, 

леле мајко. Ќе ме убие ако не сторам како што ми е речено.  

 - Ајде појадооок! – свика Вита и сите се прибраа во 

дневната одаја од каде што се ширеше мирис на пржени 

пиперки со јајца и свежо печена погача под вршник. Заврши 

лебот, па наредниот ден беше време за месење на една 

фурна леб. Јован излезе во дворот и се протегна гледајќи го 

сонцето, кое веќе беше еден два остени кренато.   

 – Ах, убав ден ќе биде и денес, сончев за мерак за возење 

со отворена кола. Вита излезе по него и со прстот му покажа 

на каде живеат Патковци. – Ене фати го патот надолу, кога 

ќе завртиш зад тумбата, третата куќа од десно, двокатна. – 

Се помисли Јован дали да оди со колата, па да си замине за 

дома од таму или пешки да ја обави задачата.  „Море, дај да 

протегнам малку нозе“, си помисли, па се сврти кон Вита:  

 - Добро тогаш, одам да ја завршам таа работа, па да 

си го фаќам патот под мене, моите ќе ме прежалат, три дена 

сум отсутен. 

 - Ха,ха, те знаат тие тебе многу добро, не се секирај! 

– го утеши Вита. – Поздрави ја тетка Грозда од мене.  

 Јован се врткаше низ дворот, влечејќи ги нозете, па 

токму кога се заврти да тргне во правецот каде што му 

покажа Вита, кога еве ти ја младата сосетка Севда со која 
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вчера се запозна и од која Јован око не тргна, се појави во 

нејзиниот двор одма над куќата на Вита. Вита ја забележа и 

свика.  

 - Ајде, Севдееее, ајде дојди малку, те чекаат 

Николина и Анѓа веќе.  

 Вита забележа како сношти Јован ја меркаше, па 

сакаше да им даде шанса да се видат повторно, многу 

сакаше Вита да ги мести младите и да им стројникува. 

Колку пати само имаше пробано да ѝ намести некое момче 

на Јана, но без никаков успех. „Сигурно се има таа зацапано 

во некого, но не кажува во кој“, често си мислеше Вита, која 

ништо не можеше да чува во себе, па не можеше да разбере 

како други можат да чуваат тајни. Љубопитноста ја копкаше 

и често потпрашуваше, гледаше знаци, но ништо не виде. 

Но, затоа многу ја сакаше Јана, беше сушта спротивност на 

неа.  

 Севда мавна со раката да отпоздрави:  

 - Добро ви утро, соседи, ќе поминам малку подоцна, 

да завршам со обврските – и се пикна во кошарата по некоја 

работа.  

 Јован ја прегрна Вита околу рамена и ѝ шепна:  

 - Е, така те сакам, да мислиш малку на мене. 

 - Ама пораката за Патковци, бре? Оди набрзина, 

тамам ќе се вратиш, Севдето ќе биде кај нас дотогаш.  

 - Има време, цел ден е пред нас, чекај да ја видам 

уште еднаш кога ќе излезе, да ја одмерам здраво, не е ова 

играчка, може невеста да ми стане.  

 Вита го плесна шеговито по главата. 

 - Ах, море, уште за невеста си ти, зелен еден.  

 - А што ми фали, види ме колку сум згоден, да ја 

погледам малку денес на бело видело, па ако ме бендиса 

како сношти, море, ја грабам одма и никого не прашувам.  
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 - Бегај ајде оди, да не те грабнам јас со метлава, немој 

резили да ми правиш со соседите, многу убаво си живеат со 

моите.  

 - Уште поубаво ќе си живеат кога ќе се сродат, ах. 

Јован гледаше де во Вита, де во кошарата каде што влезе 

Севда, па се одлучи набрзина да замине надолу, направи 

неколку чекори кон патот кога во тој момент покрај куќата 

на Вита се зададе едно 6 - 7 годишно детенце од долните 

соседи на Вита.  

 - Еј, Целе, каде така уште рано - рано – детето го 

крена погледот и зина да проговори, но го виде туѓинецот, 

па се усрами, го пикна палецот во уста и ја наведна главата, 

беше многу срамежливо.  

 - Ајде дојди после кај нас имам нешто за тебе. – Целе 

ја погледна и кимна со главата. Вита виде нема одговор, се 

отпоздрави со рака и се заврти и влезе во куќата. 

 - Добро утро, јуначиште, каде вака? – му се 

приближи Јован. Целе го гледаше недоверливо и ништо не 

возврати.  

 - Што, бе, мачката да не ти го каснала јазикот? И 

мене ми беше каснат, еве види  – детето погледна, па сфати 

дека е шала и се насмеа:  

 - Ете така, де, каде си тргнат така?  

 - Одам кај тетка Митрејца, во онаа куќа подолу, баба 

ме прати по малку мед, дедо е болен. 

 - Е, браво, ти си јунак, така треба, да слушаш 

постари. – Додека се шегуваше со детето, на Јован му светна 

една идеја за да не губи време да ги бара Патковци туку да 

си помине подолго време со Севдето.  

 - Е, знаеш што? Јас ќе ти средам работа за медот ако 

ти ми завршиш една моја работа, а за тоа освен медот ќе 

добиеш и едно вакво – и вади од џебот од палтото неколку 

чоколади „Животинско царство“ – но само ако ми направиш 

една услуга. На детенцето му засветкаа очите од радост и 
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кимнува со главата. Во Малиново продавницата беше 

отворена само кога имаше сред село, па така појавата на 

чоколади беше многу ретка.  

 - Слушај внимателно, но подај ми ја теглата еднаш. 

Знаеш каде живеат Патковци, Патко гајдаџијата? – Целе 

повторно кимнува со главата. – Е, па, треба ова писмово да 

го однесеш кај нив.  

 - Ама ако не се дома?  

 - Ех, умно дете си било ти – го пофали Јован. Се 

подзамисли малку. 

 - Ех, ако тетката Грозда не е дома, ќе ја бараш Јана, 

една многу лична девојка, знaеш таа каде живее?  

 - Да, подолу од куќата на Патко.  

 - Браво, ти сè си знаел. Значи вака, ако Грозда не е 

дома, ја бараш Јана. Ова писмо или во раката на Грозда или 

во на Јана, никому друг, разбра?  

 - Да, разбрав – пораката беше едноставна нели. 

 - Добро, еве ти една чоколада засега, а другите 

откако ќе ја обавиш задачата и одма да се вратиш да ми 

кажеш. Целе се зададе по кривулестата патека надолу кон 

Долно Маало, со палецот од левата рака во уста, па од време 

- навреме потклекнуваше, собираше камчиња и ги 

расфрлаше де лево де десно, како секое дете што наоѓа 

занимација во сè околу него. Јован го испрати со поглед до 

некаде, па задоволен дека во вистински правец се движеше, 

си свиркаше задоволно – Ете, решена сторена работата, па 

ни лук јал ни лук мирисал.  

 Целе тамам да сврти во дворот на Патковци кога ја 

здогледа Јана како се движи накај градината и со 

потрчнување тргна право кон неа. Сврти десно на аголот и 

тргна кон градината заобиколувајќи ја куќата кога од дворот 

затскриен зад грмушките му за’ржи загарот на Борис. Целе 

остана стаписан борејќи се со стравот што го врза на самото 

место како да беше колосан. Размислуваше дали да 
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продолжи да бара друг пат или да ја спрашти кон дома 

нагоре од каде што дојде. Додека стоеше така здрвен и 

трепереше од страв, од шталата излезе Борис да провери по 

што ’ржи песот. Му свирна на Шарко неговиот љубимец, 

ловџиски пес што беше бел со црно - кафеави дамки на 

грбот, кој со трчање се спушти кон него мавтајќи со 

опашката. Се наведна, го погали кучето по главата, па ќе се 

вратеше во шталата кога со крајче на окото го забележа 

детето полу скриено зад грмушките, па свика: 

 - Не се плаши, мали, од ова куче, врви си го патот, но 

внимавај од други, ќе те растргаат така сам. Каде си тргнал 

наваму сам, и кој е тој шумоглав што те пуштил мало дете 

само низ село? 

 Од страв детето заборави дека не смееше да каже 

дека ја бара Јана и само промрмори тивко.  

 - Ја барам Јана.  

 На ова Борис се подисправи изненадено и со бавни 

чекори се упати кон Целе.  

 - Зошто ти е Јана, бе, јуначе, мал си ти за неа, а ако 

беше поголем, имаше партал да те направам.  

 Целе се вцрви до корените на косата, ја наведна 

главата, се засрами, па го извади палецот од уста и двете 

раце ги втера во џебовите.  

 - А зошто ти треба Јана?   

 Целе гледаше во земјата и молчеше, имаше чувство 

дека згреши, дека не требаше да го спомене името на Јана. 

Но, немаше бегање сега мораше да одговори, Борис беше 

страв и трепет за децата и разни приказни се ширеа за него, 

и сите деца го одбегнуваа како знаеја и умееја.  

 - Треба да ѝ дадам нешто – пропелтечи кутрото дете.  

 - Дај ми го мене, јас ќе ѝ го дадам.  Ајде да видам што 

е тоа, ајде, де, не срами се, што имаш во џебот? 

 Детето ја вади чоколадата, која веќе почна да се топи 

од неговите раце и имаше изгубено форма.  
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 - А, чоколада, ах, не е поарно ти да си ја изедеш 

наместо на Јана да ѝ ја даваш? 

 - Моја е чоколадата – одврати на ова Целе.  

 „Аха, поткуп тогаш од некого“, си помисли Борис.  

 - Што треба на Јана да ѝ дадеш тогаш ако не 

чоколадата или да ѝ кажеш? 

 Целе го извади писменцето измачкано цело со 

чоколадата, на што Борис се налутува малку и со поостар 

глас подвикнува: 

 - Кој ти го даде тоа? 

 - Еден човек – пропелтечи кутрото дете. 

 - Кој човек, кажи сега, да појдам коските да му 

искршам.  

 Целе веќе трепереше од страв, погледна нагоре кон 

патот кон слободата, но знаеше дека за неколку чекори 

Борис ќе го стаса. 

 - Не знам, не го познавам! – искрено одговори.  

 Борис тргна еден чекор кон детето со намуртен  

згрчен израз на лицето, а тоа се уплаши и спрашти да бега. 

Виде дека нешто се налути човекот, а не знаеше зошто, а, 

како и сите во селото, и Целе имаше потслушнато дека 

човеков е налудничав малку, па заради ова уште посилно 

почна да трча нагоре колку што малите нозе го држеа, 

бегаше кутрото очи вадеше. Во бегањето се спрепна на еден 

камен и се посла на патот со лицето на земјата, си го 

издраска десниот образ и со раката со која го држеше 

писменцето се фати за лице додека му потекоа солзи од 

болка, го испушти незабележливо и продолжи да бега 

нагоре липајќи по патот.  

 - А, бре, чекај, дете, ништо не ти правам, ветувам, не 

плаши се.  

 Целе ни слушаше ни гледаше, трчаше додека нозете 

го држеа, па некако стаса до нивниот двор, наместо дома 

отиде во гумното и се пикна во копата сено каде што имаше 
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издлабено дупка што му служеше за игра, за да му помине 

болката, оти дома ќе го караа сега, ем се удри, ем мед не им 

донесе. 

 Борис стасува до каменот каде што падна детето и 

гледаше по него како бега како Татари да го бркаа. Го крева 

едното рамо, си вели ако трча, ништо не му е, но мислата го 

јадеше и љубопитство го копкаше, што имаше во писмото, 

што беше пораката и од кого. Борис знаеше чие е детето, но 

срамота е да оди кај луѓето да прашува и да долева масло на 

оган, кога многу добро знаеше какво мислење имаат 

селаните за него, и што ли не се зборуваше зад грб. „Боже, 

децата се плашат од мене како да сум некое одвратно 

чудовиште.“ Му беше криво што е така, но знаеше многу 

добро дека со неговото однесување спрема луѓето што 

самиот ги одбегнуваше колку што можеше не си помагаше 

самиот себеси. Како годините врвеа, навиките останаа, и 

сега беше немоќен што било да направи. А го болеше 

мислењето на луѓето. Помагаше каде што имаше потреба, 

но, читајќи некоја страхопочит во очите нивни, не се 

задржуваше многу за дружење. Издивна тешко Борис, го 

наведна погледот и се почеша по главата. Нема бегање од 

оваа заврзлама, иако имаше потреба да се отвори, да се 

дружи, да се насмее, да сети радост во душата. Предолго 

остави болката да го дави, па сега беше длабоко закоренета 

во душата, ништо не ја вадеше. Во длабоки мисли така 

тамам да го крене погледот и да си се врати кон шталата да 

си продолжи со работата, му се забели нешто на земјата 

одма до каменот. Се наведна да види поубаво, спушти два 

прсти и го крена книжето. Неколку моменти го држеше в 

раце писменцето што детето го испушти измачкано со 

чоколада и со земја. Го пикна в џеб набрзина како крадец, 

се обѕрна некој да не го види и се врати во шталата. 

Љубопитноста е многу тешко чувство, го скокоткаше, го 

копкаше нешто од душата да види што е, што има, кој ѝ 
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пишува на Јана. Чиниш му гореше џебот од писмото и му 

викаше отвори ме, отвори ме, што чекаш. На крај ја фрли 

вилата во јаслите, излезе надвор, сврти лево и седна во 

сламата подзатскриен од љубопитни очи, го извади и 

нестрпливо го отвори. Како што читаше така му се креваше 

притисокот, а беснилото бело и пенливо му избиваше на 

површина.  Остана така како пустинец во сламата, замислен 

и сам, а со прекрасно семејство дома што го сакаше, но тој 

не им дозволуваше да му се приближат. Разни планови му 

се шетаа по главата, а не можеше со никој да поразговара, 

да побара мислење, да се измери идејата напреку и надолго 

и да се донесе правилна одлука. Во моментот наместо 

разумот беснилото царуваше во него, а од бес ништо добро 

не може да излезе, туку само заслепеност, инает, омраза. 

Ѓаволот ни ораше ни копаше, па си играше мајтап со луѓето 

како Борис.  

 Борис остана со часови во сламата додека рој мисли 

му врвеа низ главата, за минатото, за младоста, за надежта 

и љубовта, која заедно со војната бескрајно ја снема од 

неговата душа. По милион пати се прашуваше зошто беше 

жив и зошто Бог му даде живот, но празна душа како лејка. 

Солзите конечно по толку долго време му течеа 

непрекинато по напатените образи. Се бореше Борис со сите 

сили да го потисне ѓаволот од душата, да го испади од 

себеси. Но, тој демон беше длабоко веќе всаден и не 

попушташе. Се бореше Борис лавовски, но никако не 

можеше да го истисне од себеси.  Солзите му се засилија, 

течеа како водопади од неговите тажни очи. – Да заборавам, 

да заборавам, да заборавам – си повторуваше. Премален од 

душевната болка, заспа каде што беше и тешки соништа 

сонуваше, ноќни мори што од поодамна го немаа навјасано. 

Се разбуди облеан во пот и со раката очајно ја бараше 

пушката. Некое време не можеше да се сети каде е и што се 

случува, беше ни во сон ни јаве и неговата реалност во 



~ 323 ~ 
 

моментот беше дека е в планина, а куршуми фрчеа наоколу. 

Борис ги собра колената и посилно се прибра во сламата 

додека пополека нападот не го напушти. Се тресеше како 

листот што ветрето го тресе и го молкне под гранката.  

 - Што да правам, што да правам, што да правам – се 

нишаше и си повторуваше. Не можам да простам, не можам, 

прости ми, Боже.   
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Глава 26  

Испраќањето на Вита 

17 ноември 1967, Прилеп 

 

 Јана се врати откај Вита задоволна од посетата. На 

Вита премногу ѝ се допадна престилката и вети ќе ја носи 

само во недела и празници за да ја зачува подолго време. 

Вита беше зборлива девојка и ништо не си ставаше на срце, 

па нејзината ведрина и позитивен поглед на животот ги 

ширеше на својата околина.  Јана и Вита се здружија повеќе 

по заминувањето на Верка. Штом семејството ќе добиеше 

писмо од Верка, Вита доаѓаше кај Јана да ѝ пренесе сè што 

разбра. Верка секогаш ѝ пушташе по едно ливче писмо и на 

Вита и од време – на време и по некоја фотографија и 

разгледница. Кога Верка ѝ прати на Вита слика од момче и 

ја праша дали е заинтересирана, Вита прво сосе слика и 

писмото в рака право кај Јана отиде. Јана до душа проба да 

ја разубеди, да си одбере некое момче од тука, но Вита беше 

решена, сака свет да види и ништо друго.  

 - Овде во калта, цел живот, доста е, Јанче. Имам 24 

години, веков помина, а ништо немам од животот видено. И 

веќе сум заљубена во мојов јунак, види го цели фермани ми 

пишува, ми објаснува каков е животот таму, ми вели да си 

знам пред време да не се шокирам и да сакам одма да се 

вратам назад. Ти велам, ми се допаѓа мојот Диме. 

 Се сети Јана на тие разговори пред неколку месеци и 

се насмевна повторно восхитена од одлучноста на Вита. 

Многу сакаше да оди да ја испрати Вита до станицата во 

Прилеп, па откако се врати дома одма ја замоли мајка си да 

проба да добие дозвола да одат на испраќањето.  

 - Мамо, цело село ќе биде таму, жал ми е за неа, 

којзнае дали уште еднаш ќе ја видам, а кутрата заминува за 

некој ни виден ни чуен, како можеше, Боже, ја скапав 

разубедување, но реши ќе оди и готово. Барем да побараше 
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слики од неколку различни да одбереше, да имаше избор – 

лелекаше Јана.  

 - Знам, мила, и навистина треба голема храброст за 

една таква одлука, но само среќа да ја служи во животот, дај 

Боже да ѝ се погоди друшката, па да си проживее убав 

живот. Ќе пробам сè, мила, но знаеш на татко ти е 

последниот збор.   

 Наредниот ден за време на појадокот Пауна собра 

храброст, па прозбори.  

 - Еј, де, не може тука да се поздрават, требало до 

Прилеп одење. – Беше одговорот на Борис, краток и јасен.   

 - Сине, цело село ќе биде таму, срамота, ова ќе биде 

и како свадба, а чупињата многу добро си живеат. Ќе биде 

убаво да се прошетаат чупињата, ќе им биде возбудливо. 

Еве јас ќе ги однесам ако ти е мака – се понуди дедо Павле.  

Борис си јадеше пополека и изгледаше дека не им 

обрнуваше многу внимание. Како вообичаено ја крена 

браната помеѓу него и домашните и остана и слеп и глув на 

молбите. Борис се сомневаше во целата оваа работа и 

чувствуваше дека сите дома се имаат здружено против него. 

Сите членови на семејството во тој момент вриеја од 

лутина. Сите три сестри секоја за своја причина се надеваа 

дека ќе се прошетаат до Прилеп, но со еден збор Борис им 

ја уништи надежта.  

 Јана не требаше да ја чуди овој одговор, сепак тешко 

ѝ падна, па ги остави дома Елена и Марија да суредат додека 

таа се упати кон градината да бара утеха во мирот и 

тишината. Само отворен простор, природата и свеж воздух 

ја смируваше. Дома се чувствуваше како во кафез. „А доаѓа 

зима, само дома затворени ќе бидеме. Мица ја нема веќе, 

Вита ќе замине наредната недела, Љубица замина, ќе биде 

долга досадна зима“, размислуваше Јана додека се шеташе 

низ градината со Џеки и си береше по некое цвеќе што сè 

уште не се предаваше на есенската утринска слана. Шетајќи 
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така замислена ќе го згазеше Џеки пред неа, кој застана од 

душкањето наоколу и ги начули ушите. Во тој момент Јана 

го слушна Шарко кога за’ржи. „Сигурно некоја мачка му се 

попречи пред него“, си помисли. Џеки си продолжи со 

душкањето и следењето на трага од некое зајаче кога до нив 

допре гласот на Борис. За да не го слуша Јана, тргна кон 

реката што сега од есенските дождови беше полна и весело 

шумолеше брзајќи си надолу кон морето.  Реката ја потсети 

на убавите моменти поминати со Никола на нивното 

омилено скришно место и насмевка ѝ се разлеа на усните. 

Колку многу ѝ недостасуваше само Никола. – Колку сум 

среќна што го имам и што ме сака. Се надеваше ќе дојде 

наредната недела на испраќањето на Вита и овој пат Јана 

беше решена да оди со него. Ова беше причината што 

повеќе се разочара од одлуката на татко ѝ да не одат во 

градот. Тамам ќе беше можност од таму да си замине со 

Никола. Од селото беше поризично, некој можеше да ја 

види, па да дојде до збрка и тепачка. Одлучноста на Вита да 

оди на крај на свет за некого кого не го познава ѝ даде 

храброст и на Јана да заборави на благословот од татко ѝ, 

кој очигледно немаше да го даде и да си тргне по својата 

среќа.  

 Попешачи малку Јана да ги смири живците фрлајќи 

му по по некое стапче на Џеки натаму - наваму, кој полн со 

радост и елан потрчуваше, ги наоѓаше и ѝ ги враќаше на 

Јана. - Е, што ќе ми биде жал и за Џеки, ќе треба да си го 

земам со мене – се наведна Јана, му го зеде стапчето од 

устата, па го гушна и го погали кучето, кое мавташе со 

опашката како вртелешка од радост. – Колку малку 

внимание му треба на кучето за да биде среќно.  

 - Не троши нерви, чедо, на нешто што не можеш да 

смениш, само главата горе и гледај најдобро да направиш 

од дадената ситуација. – Често ја подучуваше баба ѝ.   
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 Од Никола немаше добиено никаква вест откако му 

прати порака дека со арно не ја бива работата и дека е 

спремна да појде со него. Немаше срце да му каже точно 

што рече татко ѝ – дека во нивна куќа негова челад не дава. 

Што му значеше тоа, Боже? Барем да кажеше некоја 

причина, отепан е некој, заклан, предаден? За сè имаше 

време, да се прости и да се продолжи животот во мир и 

спокој. За сè освен за Борис. Јана некако беше размолкната, 

еднаш се чувствуваше сигурна дека за скоро ќе се видат со 

Никола, а во друго време пак ја фаќаше некој необјаснив 

страв во душата. Леле, зимата ќе биде долга, самотна и 

студена, а уште постудено ќе биде срцето нејзино. 

 - Зошто јас, будала, не си отидов со него кога имав 

шанса? – често се укоруваше.  

 Јана пополека по час - два прошетка се прибра дома, 

посмирена. Безволно ги влечеше нозете, но имаше работа и 

не можеше да си дозволи да денгуби и да го остава товарот 

на мајка ѝ и баба ѝ. Се надеваше дека нема да го најде дома 

татко ѝ на кого уште беше премногу лута. Во последно 

време само тоа чувство го имаше кон татко си. Се  

чувствуваше виновно, родителот треба да се сака, си 

мислеше, но одма ѝ се всадуваше друга мисла, да, но 

родителот треба повеќе да го сака своето дете. 

 Само што ја отвори вратата од одајата, ја дочека 

весел џагор на Елена и Марија, кои возбудени се гушкаа и 

се вртеа во круг околу пампурот.  

 - Ќе одиме, ќе одиме, ќе одиме – си повторуваше 

Марија.  

 - Мамо, ќе ми купите нов фустан за Божиќ – Елена ја 

гушна мајка си и ја бакнуваше на пола побеленета коса 

сплетена во две плетенки.  

 Марија ја здогледа Јана како запрепастена стои на 

вратата и ги набљудува, па ѝ се впушти во прегратките.  
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 - Јанче, цеце, леле, колку сум среќна, само да знаеш. 

Тато се премисли, можеш да замислиш? Рече сите ќе нè 

носи во Прилеп на испраќањето на Вита, еее, замисли, леле, 

колку убаво ќе ни биде. Се радуваш, цеце? 

 Јана подзина од чудо додека Марија ја стегаше силно 

возбудена и ја влечеше кон клупата. Со Елена истовремено 

раскажуваа како татко им кажал дека ќе жртвува некој ден 

работа за да ги прошета ќерките.   

 - Сите заедно ќе одиме, и мама ќе дојде, и баба ако 

не ја боли ногата за да си ја види внука ѝ. Ти кажав ли, после 

ќе ѝ одиме на гости на тетка Нада во Прилеп. Леле, леле, 

колку сум среќна, само да знаеш.  

 Јана не покажа никаква радост од оваа вест, но беше 

премногу изненадена од ваквото брзо менување на 

мислењето за само неколку часа. Боже белки на арно ќе 

затераат работите. Во мислите се прекрсти.  

 - Јанче, ќе дојдеш, мораш да дојдеш, па за тебе 

повеќе е ова, да не ја оставиш Вита сама таму кутрата.  

 Јана само кимна со главата, но нешто во душата не ѝ 

даваше да се радува премногу. Ја погледна мајка си 

прашално, но таа само ги крена рамената, не можејќи ни таа 

да ја објасни оваа несекојдневна појава. Сепак радосна за 

малата победа за нејзините деца што заслужуваа малку да 

се прошетаат. Растат набрзина, па, додека се обѕрнеш, ќе 

дојде време, ќе се омажат и што ќе паметат од татковата 

куќа, само работа и ’рмбање до бескрај. Јана ја погледна и 

баба си, а таа само ѝ намигна и ѝ покажа со раката да ја 

дигне брадата нагоре.  

 - Глава горе, чедо, на ништо глава да не наведнуваш, 

сè ќе си дојде на свое место, гледаш – се насмеа баба Илина. 

Јана отиде до неа, ја бакна на главата на шамијата, па си го 

зеде плеталото и седна на креветот размислувајќи.  

 - Ех, ми ја уби радоста во душата татко ми, ете што 

ми направи. Се сомневам во секој негов потег. Нешто не ми 



~ 329 ~ 
 

се сложува во математикава овде. Но, јас сум сега решена, 

та тој доаѓал или не, ме следел или не, ако дојде Никола, јас 

со него бегам, па ако треба, и нека ме убие, единствено среќа 

и радост чувствувам само кога сум со Никола.   

 Таа недела пред испраќањето на Вита помина на 

брзина како сон. Јана сега придружена често и од Елена и 

Марија одеше секојдневно кај Вита каде што заедно со 

Николина и Анѓа измислуваа многу игри, пееја песни и 

забрзано работеа на плетење чорапи, тантели за фустаните 

и везење затилчиња.  

 Денот на испраќањето осамна темен и тмурен, 

облаците надвиснати на селото, чиниш секој момент ќе се 

истурат.  „Еве и времето жали по Вита“, си помисли тажно 

Јана. Тапаните стропаа, Патковата гајда се расписка, оро се 

виеше во дворот кај Вита. Се играше и пееше и низ песната 

се тагуваше по времето поминато, за разделбата што 

неминовно се приближуваше. „Да не им е човек сега во 

душата на домашните нејзини“, размислуваше Јана, која 

додека играше ги гледаше фатени на оро додека солзи им се 

лееја по образите. 

Наместо „Черешна се од корен корнеше“, се пееше:  

Бог да бие кој прв почна, 

кој прв почна, мило либе, да ми оди. 

Да ми оди на печалба, 

на печалба, мило либе, во Австралија. 

 Немаше човек од крв и месо што не пророни солза на 

оваа песна. Кожата им се ежеше од тагата. Пред да замине 

од дома Вита, ѝ ставија на прагот сад со вода и златна 

франга. Вита го клоцна со десната нога, мајка ѝ се наведна, 

ја зеде франгата в раце и ја гушна ќерка си: 

 - Среќен пат, Вито, чедо мое најмило – ја држеше 

гушната така некое време, додека не се приближи и татко ѝ. 

Мајка ѝ на Вита извади од џебот едно врзопче и ѝ го пикна 

в рака.  
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 - Ова е земја од дворот наш, чедо, да ја чуваш 

секогаш со тебе, да ми те прими новата земја и еве земи си 

ја оваа франга за да ми бидеш богата и бериќетна. Таткото 

исто така извади франга и ја стави на вратот на својата 

ќерка.  

 - Ќерко, со благослов родителски те пуштам, да ми 

бидеш жива здрава и секогаш среќна. Да даде Бог пак да се 

видиме со твоја челад во раце. – Останаа така во прегратка 

кутри родители, а глетката беше срцепарателна.  

 - Што ли грев стори овој наш напатен народ, што еве 

и вакви маки сега да трга – се прашуваа некој од постарите, 

додека жените ги тресеа пазувите за да не ги фати оваа беља 

и нив. Но, нели се рекло, ако мечката заигра во комшиите, 

ќе дојде и тука.  

 - Ајде, луѓе, време е за тргнување – подвикна некој.  

 Насобраниот народ во толпа како река се слеа надолу 

по патот, со музиката напред се пееше и се играше и се 

плачеше. Се качија музичарите на кола и први тргнаа, а 

одма по нив кој што имаше од превозно средство, кој 

коњска, кој воловска кола, кој на магаре или коњ и право со 

песна сè до Прилеп на железничката станица. Се пееше, се 

пиеше ракија и се благословуваше Вита од сите страни. Јана 

не можеше да се одвои од Вита на станица, липаше по неа, 

а таа кутрата ја тешеше.  

 - Јанче, немој, мила, сè ќе биде добро, слушај ми го 

зборот и сигурна сум дека пак ќе се видиме, ако бродот оди 

натаму, доаѓа и наваму. Ветувам одма ќе ти напишам штом 

ќе стасам. 

 Писна возот и Вита тргна за далечната Австралија 

следејќи ги стапките на Верка. Јана од болката од 

разделбата остана како замаена. Некој ја влечеше за рака, а 

таа не знаеше ни каде е ни со кој е, ни каде оди. Ниту 

забележа кога стасаа во куќата на тетка ѝ Нада, која 

живееше на скоро половина час пешачење од железничката 
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станица, близу до градскиот уред. Јадеа ручек за кој Јана не 

можеше да каже ни што беше, ни каков вкус имаше. Тивки 

солзи ронеше, кои ги бришеше со ракавот кога мислеше 

дека никој не гледа. На Пауна срцето ѝ се молкнеше 

кутрата, па ѝ шепна нешто на Неда, која ја зеде Јана за рака 

и ја однесе во една убаво наместена одаја на горниот кат. 

Таа и Пауна ѝ донесоа леѓен и бокал со топла вода за да се 

измие и да си легне.   

 - Снао, ќе донесам малку и крстена вода, за секој 

случај против уроци.  

 - Сполај ти, Надо, Господ здравје да ти даде тебе и на 

твоето семејство.  

 Јана заспа истоштена ментално од тагата од 

разделбата, но и од исчекувањето и стравот зошто Никола 

не се појави ниту во Малиново, ниту во Прилеп, како што 

си мислеше и се надеваше.  

 Сите преморени од настанот, измрцварени од патот, 

вечерта за брзо ги расфатија одаите каде што им беше 

кажано да починат. Борис остана последен, па ја искористи 

шансата да се види со братучетка му Нада насамо.  

 - Надо, знаеш ли некоја шнајдерка овде близу?.  

 - Да, братучед, сосетката Цена одма до мене е многу 

добра шнајдерка, сè кај неа шијам. Што ти треба? – нешто 

зачудено праша Неда. 

 - Сите моми што знаеја да шијат од селото се 

измажија, па не е лошо Јана да поднаучи малку занает, ако 

ништо друго, за дома барем ќе си шие со сестрите.  

 - Арно, арно, убава идеја, но ќе треба машина да ѝ 

купиш.  

 - Ќе купам, се разбира, но ќе може да остане недела -

две кај тебе да поднаучи малку?  

 - Нека остани, братучед, колку сака, имам место од 

повеќе, вака ја личи куќа полна со луѓе, а не ние сами со зет 
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ти останавме, но се надеваме Стојко еден ден да се врати од 

Скопје кога ќе заврши школо.  

 - Добро, Надо, не знам колку се машините, еве толку 

имам со мене пари денес, купете, па ќе додадам што треба 

кога ќе се вратам по Јана.  

 Наредниот ден додека Јана сè уште спиеше во сонот, 

кој ѝ беше неопходен за обнова и регенерација, семејството 

нејзино појадуваше, па со негодување на Елена и Марија се 

поздравија и заминаа за дома. Елена продолжи да се буни 

затоа што немаа време воопшто да се прошетаат по чаршија, 

но Борис остро ја погледна и таа замолчи. На Пауна не ѝ се 

оставаше Јана така без збор, отиде кришум ја виде, но таа 

спиеше сè уште во длабок сон и немаше душа да ја разбуди. 

Сакаше да причекаат да се наспие детето, па да ја прашаат 

дали сака да остане. Борис, упорен и тврдоглав како и 

секогаш, само рече: 

 - Нека остане една недела, ако не ѝ се седи, ќе дојдам 

да ја земам.  

 Се утеши кутра мајка малку, па неволно замина, а 

погледот цело време ѝ беше наназад кон Јана. Мајчинскиот 

инстинкт чувствуваше некоја нерамнотежа во воздухот. 

Нешто се случуваше и Борис многу невообичаено се 

однесуваше во последно време. Дали ова го правеше за 

доброто на Јана, да одмори малку, да смени сцена, да научи 

занает. Нада малку ја утеши.  

 - Снао, знаеш дека е во добри раце, како солза ќе ја 

гледам, промената добро ќе ѝ дојде, очигледно тешко ѝ 

паднала разделбата со другарката. Леле, само какви чудни 

времиња дојдоа. Господ да ни ги чува и брани децата – се 

прекрсти Нада.  
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Глава 27  

Кај кладенецот   

25 ноември  1967, с. Малиново 
 

 Зимата беше на прагот и сончевите денови станаа 

реткост. Небото постојано беше обоено во бело - сива боја, 

а утрата осамнуваа со сињак и танок слој на мраз ги имаше 

прекриено водните површини. За среќа на двете семејства 

Николевци и Гологлавци од Горно Маало, таа недела 

осамна прекрасен сончев ден, со малку сињак утрото што 

топлината од сонцето за брзо го разбрка зад ридовите и што 

демнеше повторно да се врати во приквечерните часови. 

Селаните на Малиново весели живнаа утрото разбудувајќи 

се со радост и забрзано ги обавуваа неопходните обврски 

додека повремено ги триеја рацете, дуваа во нив или ги 

пикаа в пазуви од време – на време да се затоплат. Денот 

беше полн со возбуда и очекување, само каков убав весел 

ден ќе имаат и сите ќе се радуваат на овој весел настан 

последен за годината од ваков вид. 

 - Колку убав ден се погоди за свадбата на Горно 

Маалци, со Господ имаат зборувано се чини – дедо Павле 

извика влегувајќи дома и триејќи си ги рацете.  

 - Море, сигурно Елица не гребеше во тавата, затоа ѝ 

е убав денот – дофрли баба Илина. 

 - Како и да било, Малиново денес ќе биде завист за 

сите околни села, две свадби и машка и женска, леле, леле, 

мераци.  

 - Ене веќе толпа роднини и пријатели се здале, уште 

рано - рано, а тек тие од вчера што се дојдени од 

подалечните села.  

 - Не само роднини, туку и кој ќе чуе и разбере, многу 

од ергенчињата од другите села ќе дојдат на видување. – 

Баба Илина додаде покажувајќи со глава кон внуките. 
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 - Оти, дедо, две свадби велат сите, па една ќе биде? – 

праша Марија.  

 - Море, дете, една кај чупата, една кај зетот, па потоа 

заедно. 

 - Ами тогаш три ќе бидат – рече Марија.  

 - Ама после заедно се разбира, во тоа е убавината на 

оваа свадба, цел ден веселбата ќе ни биде тука в село. Кај да 

е, ќе почнат девет рала свирки и тапани, па после ќе се 

спојат, ох, ох, ох убавини, опа, иха! – ја фати Павле капата 

и се разврти низ одајата. Марија не чекаше два пати, му се 

приближи и го зграби за рамена и клекнуваше со дедо ѝ, 

додека смеата нејзина одѕвонуваше и ја полнеше одајата.  

 - Ах, ако е жив дедо, кога ќе ми те мажи, ако треба, и 

на колена ќе играм, море и да не можам да одам, ќе станам 

од радост – си ја гушна внуката и ја бакна на главата.  

 - Ајде сега побрзо да се завршат работите, па на 

гледање да одиме.  

 Со сите свадбари што се влеаја во селото дојде и 

Никола. Стоеше блиску до групата млади со кои дојде од 

Извор, па се шегуваше со нив, играа на оро, се задеваа како 

само што младите можат полни со енергија. Никола важеше 

за секогаш смирен, рационален младич, знаеше многу добро 

да се забавува, но секогаш со мерка и никогаш не беше 

насилен карактер. Тоа беше и една од причините што сите 

сакаа да се дружат со него затоа што знаеја дека во негово 

друштво ќе бидат безбедни, Никола немаше да дозволи да 

се впуштаат во непотребни судири и тепачки. Никола на 

денешниов ден беше премногу возбуден. Среќата и 

возбудата му клокотеа во душата спремни секој момент да 

избијат како вулкан што веќе тлеел и се спремал на овој 

потег подолго време. Радосни трнења низ телото му се 

случуваа секој пат кога ќе здогледаше некоја девојка која ќе 

му заличеше на Јана. Никола гледаше да стои прикриен, 

скриен меѓу другарите и да набљудува на мира па се 
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шалеше со тие околу него, ги задеваше, но очите негови 

прежедни само Јана ја бараа.  

 - Можеби е кај машката свадба, можеби се роднини 

или поблиски пријатели.   

 Никола ги убеди другарите да појдат најпрво кај 

женската свадба кај Елица, очекувајќи Јана да биде таму, а 

после венчавката кај машката свадба, која ќе продолжи до 

ниедно време вечер. Се мислеше Никола да оди ли сега да 

ја бара. Беше премногу нестрплив. Јана беше за него сета 

радост на овој свет и само со неа заедно се чувствуваше 

комплетен и целосен. Конечно по долго чекање, по ноќи 

поминати во надеж, а често и во сомнеж дека ќе ги одбере 

нејзините наместо него, се приближуваше времето кога ќе 

бидат заедно засекогаш. Никола посака да има крилја, па да 

летне и да ја најде што побрзо саканата со која заедно ќе си 

свијат свое седело. „А за татко ѝ, ќе си легне на брашното 

кога ќе види нема друг избор. Ако не ме сака мене, нема да 

му одам дома, но Јана кога и да посака ќе ја носам“, си 

размислуваше Никола.   

 Никола направи одлука, па наоѓајќи изговор дека оди 

да бара некој познат се одвои од групата млади, па тргна кон 

кладенецот кај нивното тајно и омилено катче. Имаше уште 

време до пладне кога ќе биде венчавката на младите во 

селската црква. Сонцето блескаше, но беше со заби, па 

касаше малку. Никола ги крена јакните на палтото нагоре да 

ги заштити ушите додека се шеташе натаму наваму од 

реката до кладенецот, па назад со рацете вклопени на грбот. 

Од време – на време ќе ги доближеше до усните да ги стопли 

со здивот, па пак продолжуваше со тапкањето, место не го 

фаќаше. Клисарот на селската црква ги заби камбаните со 

сета сила, најавувајќи ја скорешната венчавка на 

младоженците. Никола застана за момент слушајќи со 

насмевка на усните, уште малку, уште малку, и го забрза 

чекорот натаму - наваму, додека нестрпливоста во него 
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растеше. Помина еден час, па се огласи повторно музиката 

на сред селото, што беше знак дека венчавката заврши, па 

се продолжуваше со свадбената веселба. Се мислеше 

Никола да оди да види што се случува и штотуку направи 

неколку чекори во правец на сред селото кога од зад него 

слуша шум. Некој полека, но сигурно се приближуваше кон 

него, а лисјата шуштеа под неговите чекори. Никола застана 

со рацете во џебот и чекаше да види кој се приближува. Си 

помисли за миг да потрча да се скрие додека не е виден, но 

нешто го запре.  

 - Зошто да се кријам, не сум криминалец.   

 Од оздола се појави средовечен крупен маж, со 

речиси побелена коса, главата му беше наведната надолу и 

талкаше така по патеката незаинтересирано. Никола го 

гледаше како се доближува и кога човекот стаса на десетина 

метри од него, го поздрави.  

 - Добар ден, стрико, каса ова сонцево, а?  

 - Дал ти Бог добро, момче – отпоздрави човекот како 

што налагаше редот, ја поткрена главата, го одмери 

младичот од глава до петици, па праша: 

 - Кој си ти и зошто се криеш овде? Цело село е на 

свадбата. 

 -  Не се кријам стрико, еве на отворено стојам – се 

насмевна Никола, помисли за миг што да каже, но вистината 

беше секогаш најдобро да се одбере ако сакаше човек да си 

одбегне подоцнежни проблеми. Само што ќе зинеше да 

каже дека чека некого кога човекот го претекна.  

 - Тогаш, да не чекаш некого? 

 - Е, стрико, тоа си е моја работа – одговори Никола 

учтиво, „море прониклив старчево“, си рече, а одма потоа 

му заѕвони некој аларм некаде во главата. Човекот повторно 

го одмери така добро, а на Никола му се причини, како да 

одмеруваше коњ на сточниот пазар во Прилеп. „Уште 
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малку, па ќе ме фати за вилица да ми ги види забите“, си се 

посмеа внатрешно Никола.  

 - Во твоето село секоја работа може да е твоја, но 

овде во нашево село сечија работа е и на наша работа. 

 Никола се фати со десната рака за челото, неодлучен 

што да каже. 

 - Стрико, со најдобри намери сум дојден, биди 

уверен во тоа, не сакам да му го валкам образот на моето 

семејство. Ја чекам девојката што ја сакам.  

 - А така сакаш резили со нашите чупи, а? 

 - Не, не, стрико, какви резили, ја сакам повеќе од 

мене, сакам да ја земам за жена. 

 - Ако сакаш да ја земеш, ќе одиш да ја побараш од 

татко ѝ како што носи редот – продолжуваше човекот да го 

испитува ергенчето.  

 Никола си ја почеша главата, не сакаше се отворено 

да каже, ја знаеше многу добро културата на мало село, 

секој сè знае за секого и си го пикаат носот каде што не им 

е местото. Озборувањето и рекла - кажала беше најдобрата 

занимација за многумина љубопитни, но ширењето такви 

приказни често им наштетуваше на угледот и честа на 

поединци и цели семејства.  

 - Стрико, па ѓомити помодерни времиња се сега, 

еднаш да ја прашам девојката дали ме сака, џабе да го 

прашувам таткото или пуштам стројник, ако таа не ме сака.  

„Море, итар овој“, си рече човекот, ја наведна главата и се 

поразмисли. Нешто во него се случуваше, некоја внатрешна 

битка, но кој со што и за што Никола не знаеше и не го 

интересираше, сакаше човекот да си замине што побрзо, да 

го остави намира да бара по она што е дојден да си го бара. 

Поминаа неколку мига така во молк, а ни едниот ни другиот 

не правеше чекор да замине, кога човекот конечно ја крена 

главата, па проговори:  
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 - Слушај, момче, собери си го коњчето и фаќај магла 

од овде, џабе чекаш, никој нема да дојде. 

 Никола сега отворено подзинат зјапаше во човекот и 

повторно грдата глава на сомнежот се поткрена.  

 - Стрико, од каде ти знаеш кого чекам што си сигурен 

нема да дојде? 

 - Знам, затоа ти кажувам – сега поостро подвикна 

човекот – фаќај магла оттука кога ти велам, оди гледај чупи 

на орото. 

 - За мене само една чупа постои и ни една друга. 

 - Дете, младо си, заслепен си, оди кога ти велам.  

 - Зошто? – Уплашено праша Никола, нешто не беше 

во ред. На Никола како оската на земјата да му се навали, 

му се стемни, едвај изусти: 

 - Да не се случило нешто?  

 Човекот го заврти погледот, ја наведна главата и 

процеди низ заби: 

 - Чупата што ја чекаш нема да дојде, само тоа имам 

да ти кажам, сега оди – и си тргна човекот назад од каде што 

дојде.  

 Никола се стрча кон него, го фати за раката:  

 - Но, зошто? И кој си ти?   

 Човекот само запре и не се ни обѕрна да го види 

очајот на лицето на Никола.  

 - Си нашла среќа на друго место – тивко проговори, 

насилно го тргна ракавот за кој Никола го држеше и си 

продолжи надолу. Никола упорен истрча пред него и му се 

испречи на патот.  

 - Стрико, како? Те молам, те преколнувам, што 

знаеш кажи ми, не може, не верувам. Кој те прати тука?  

 - Тргни ми се од патот и заминувај одовде, барај си 

ја среќата на друго место, толку имам да ти кажам.  

Човекот се заврти набрзина и како ѓаволите да го бркаа се 

спушти надолу по кривулестото тесно патче покрај реката. 
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Го жегаше нешто во градите, де жешко огновите од пеколот, 

де студено како огромна санта мраз да му се обви околу 

срцето. Во главата илјадници чекани му биеја, се фати за 

главата со двете раце и ја притискаше силно да го намали 

чукањето на чеканите. Една мисла му се повторуваше меѓу 

секое чукање на заробените чекани во главата. „Што 

направив? Што направив? Што направив?“ И покрај своја 

волја, го бендиса детето некако, очигледно беше итар, 

остроумен, се однесуваше со почит, имаше присуство, беше 

роден водач, а не следбеник, имаше некој дарба што ги 

привлекуваше луѓето да го сакаат. „Да не ме маѓепса овој?“ 

Се прекрсти човекот три пати, а додека позитивните 

атрибути на младичот сами се нижеа низ главата на човекот. 

„Ѓаволска работа е ова“, го стегна човекот срцето во грутка. 

Не можеше да си дозволи слабост во моментов. Секогаш 

било така, гревовите на една генерација ги плаќа другата 

генерација. Го забрза чекорот човекот, речиси слепо трчаше 

сега за да избега од мислата, кој само плаќа за тие гревови, 

пак јас и моите, солзите незабележително му течеа, а оваа 

мисла над сè друго му доминираше во главата.  

 Додека човекот со брзи чекори си замина низ 

грмушките бесшумно како предатор, како ловец, Никола 

остана на место стаписан и само слепо зјапаше по човекот 

додека разни чувства на очај, тага, лутина го обземаше. Кога 

се прибра малку од човекот, немаше ни трага ни глас.  

 - Еј, стрико, почекај, не ме оставај вака, но него веќе 

го немаше никаде. Никола клекна да се соземе, вртоглавица 

го имаше стегнато, мислеше ќе се струполи на место. Нешто 

како со клешти да му ја измолкна душата од градите. Се 

чувствуваше празен и шуплив во душата.  

 - Боже, сонувам ли или навистина се случува ова?  

 Никола беше човек од акција, се исправи, го преврза 

коњот за една гола јасика чии лисја веќе беа попаднати, па 

со брзи одлучни чекори се упати кон сред селото.  
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 - Овој чуден човек ли е или е налудничав или пак си 

прави некој мајтап со мене. Да не е па некој тест? Што ли се 

случи со Јана и што сакаше овој човек да каже? Морам да 

проверам, глава давам, ама верувам дека Јана нема да ме 

остави тукутака на цедилка. Ќе ми кажеше в лице ако не 

беше спремна. Зошто се метка ѓаволот постојано, натемаго 

еден. Никола чувствуваше некоја негативна енергија, темно 

претчувство дека на арно работава денес нема да излезе.   

 - Боже, само да ми е добра Јана, сè друго ќе 

пребродиме. Никола место не го фаќаше, се трашташе како 

споулавен. Од горниот крај на селото се слушаа гајдите и 

тапаните што ги надгласуваа на Никола тежината и болката. 

„Цел свет се весели и е радосен, само за мене радост нема, 

и вечно тагата ќе остане во мене ако не ја најдам мојата 

Јана.“ Неговата весела духовита природа не го остави да 

тлее во самосожалување за долго, тој беше човек од акција 

и мораше нешто да преземе. Одлучи да ја побара Јана и 

лично да слушне од неа што има да му каже. Ако се 

премислила во ред, ќе ѝ прости, премногу ја сакаше за да се 

лути на неа, па ќе причекаат колку што ѝ требаше на Јана. 

Ако пак Јана му рече дека не го сака веќе, беше решен цел 

век беќар да биде, за него друга девојка не доаѓаше предвид. 

Го даде еднаш Никола своето срце и засекогаш ќе остане со 

Јана. Со полет во чекорот го гушна коњчето, го бакна в чело 

и му рече:  

 - Ајде, Пејо, одам јас да си ја најдам Јана. 

 Не знаеше точно каде е машката свадба во селото, но 

патоказ му беше веселиот звук на музиката што го водеше 

токму во дворовите на зетот. Две рала музики свиреа, ора се 

виеја до недоглед, сè од мало до старо, сите беа на оро.  

 - Оооо, големаа свадба било ова, колку убаво, ништо 

чудно Јана, се има разиграно, па заборавила да дојде.  

 Неусетно се доближи Никола до една група млади, 

постоја малку разгледа наоколу, па продолжи да врти така 



~ 341 ~ 
 

околу дворот. На сите погледите им беа во орото и во зетот 

и невестата, така никој не го праша Никола ни кој е ни од 

каде е, гости доаѓаа од далеку за свадбите. Никој не му 

обрнуваше внимание толку, сите беа внесени во орото, во 

песната, во адетите. 

 Постепено заврти круг околу дворот, кој беше многу 

широк, но Јана никаде не ја виде. „Можеби е внатре, 

помага“, си помисли, почека малку, погледа и токму да се 

заврти да замине, се втурна во некого, и за малку ќе се 

постелеше на земјата ако нечија рака не го задржа. – 

Благодарам – рече Никола без да се сврти и си продолжи да 

се провлекува низ толпата. Му се стори како да зачу некој 

името да му го изговара, но беше машки глас, а Никола го 

интересираа само гласот и појавата на Јана.  

 - Ја нема тука очигледно, сега одам право кај нив 

дома, па што сака нека биде, белки татко ѝ кога ќе ме види, 

ќе попушти, ќе се сложи, туѓа рака не може да те почеша 

подобро од својата. 

 Никола се извлече од толпата и со свиркање и 

подрипнување по ритамот на тапанот слегуваше надолу по 

тесното патче. Повторно зад него му се прислушна како 

некој да го довикува, „сигурно ми се причинува од вревата 

и од трештењето на тапаните“, си рече додека дедо Павле 

стоеше на работ на свадбарите, мавташе со капата в рака и 

довикуваше.  

 - Никола, Никола, а, бре, сврти се, бре, дете – но 

вревата беше толку голема, што знаеше дека нема да го чуе. 

– Ако, ќе се врати сигурно – си рече дедо Павле и се заврти 

да си гледа сеир и да си попивнува ракиичка со другарите. 

Никола во меѓувреме со брзи чекори слегуваше кон Долно 

Маало. Натаму се одеше по широкиот пат од десната страна 

или по малото тесно патче покрај реката. Никола го одбра 

малото патче низ кое се движеше подзатскриен, но исто 

беше пократко до куќата на Јана. Се насмевна кога помина 
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покрај шталата каде што пред три години се запозна со 

љубовта на својот живот. Ех, само каква средба беше тоа, 

колку ќе биде интересна приказната кога ќе им ја 

раскажуваат на своите деца и внучиња.  
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Глава 28  

Судир   

25 ноември 1967, с. Малиново 

 

 Никола влезе претпазливо во дворот на Јана, кој му 

беше многу добро познат. Дворовите беа широки, рамни и 

убаво сметени. Од десната страна спрема патот селски беа 

подѕидани со камења што ги имаше во ова село со товари. 

Се доближи кон куќата, која беше двокатна исто од камен 

ѕидана, а предниот дел над вратата и околу неа беа варосани 

во бело. Дворот беше закосен, па за да влезеш во куќата, 

требаше да се поткачиш на неколку скали порабени од 

камени плочи. Загледан така, Никола го изненади ’ржењето 

на куче што беше затскриено на десната страна на куќата. 

Но, Никола имаше таква ѕвезда што сите го сакаа и имаа 

доверба во него, па дури и животните. Никола извади од 

џебот парче леб, клекна и кротко му зборуваше на кучето, а 

тоа го погледна недоверливо, па виде нема опасност и се 

приближи претпазливо. Никола го држеше лепчето во 

рацете и чекаше кучето само да си го земе. Шарко се 

приближи, ја лизна раката на Никола, кој мирно си стоеше 

и чекаше, па си го лапна залачето. Никола секогаш чуваше 

нешто во џебот за коњче или за куче секогаш беше спремен. 

Додека Шарко си јадеше, а Никола го галеше, излезе 

домаќинот на вратата и викна по кучето:  

 - Што е, Шарко, а...? – среде реченица запре кога го 

виде Никола како клекнат го гали. Остана подзинат во 

устата од изненадување, но и од љубомора, оти мислеше 

кучето само него го сака, а на сите други од страна им 

’ржеше штом ќе ги видеше. 

 - А ти, пак, нели ти реков да заминеш, што бараш 

овде? 

 На Никола одма му стана работата јасна, беше 

очигледно дека човекот што го сретна кај кладенецот беше 
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роднина на Јана. „Сигурно Јана има кажано за нашата 

договорена средба, или пак ја има забележано каде доаѓа, па 

таа има сменето правец. Сега ќе ја откриеме целава 

заврзлама.“  

 - Добра ден, стрико, повторно и простете што ви 

досадувам, но се секирам да не се има нешто случено со 

една личност што ја барам и дојдов да прашам. 

 - Дете, со арно ти велам сè е во ред во мојава куќа, 

оди си со здравје! 

 - Не можам да одам додека не дознам. Со кого 

разговарам ве молам? 

 - Со тој што треба? Ти си овде на наш имот  

наврекнато одговара човекот – реков со арно не се 

разбираш, бегај одовде додека се коските здрави на тебе, тоа 

што бараш не е тука, а и да беше, не го даваме за тебе.  

 - Ама од каде знаете што барам јас? – Се подналути 

Никола од магарешкиот инает на човекот, сепак го постави 

прашањето смирено и учтиво.  

 - Сè знам и сиктер од овде, јас сум овде домаќин и 

моја работа е да знам што се случува.  

 Никола си ги поткасна усните гледајќи го човекот, и 

претходно кога се видоа прв пат му личеше некако како 

познат, но дури сега ги забележа сличностите со Јана. Беше 

уверен дека ова пред него е нивниот најголем непријател, 

таткото на Јана. „Охохох, ете сега го окркав стапот, се 

заплетка работава до бескрај“, си помисли Никола. Но, 

гордоста не го пушташе како виновник да ја завитка 

опашката и да си замине и да бара друга пригода да си ја 

земе Јана и покрај тоа што за атер на Јана можеби токму тоа 

требаше да го направи. Но, машкоста, а можеби 

тврдоглавоста не му дозволуваше да отстапи. 

 - Простете што сум во вашите дворови, ветувам ќе 

заминам одма штом ќе ја видам Јана. 
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 - Јана нема да ја видиш, не е тука, заминувај кога ти 

велам! 

 - Каде е тогаш? 

 - Кој ти даде право да доаѓаш во моја куќа и да бараш 

моја челад, песу еден? Сиктер од овде кога ти велам. – Сега 

вцрвен во очите и разбеснат свика Борис.  

 - Видете, ве молам, бев загрижен за Јана. 

 - Загрижен беше ти за тебе! Заминувај кога ти велам, 

и друг пат суратот да не ти го видам.  

 - Ве молам... – не знаеше сега како да го ослови 

човекот, стрико не му доаѓаше веќе да рече, откако сфати 

дека е таткото на Јана.  

 - Ве молам – повтори – објаснете ми лично што имам 

згрешено? Знаете многу добро дека моите намери се чесни 

кон Јана. Пуштив стројници, па бев одбиен без причина, еве 

сум сега тука, па кажете лично зошто? Мора да има 

причина, вас јас денес еве сега втор пат ве гледам, што имам 

згрешено? Кажете ми во очи ако мислите дека не сум 

достоен за Јана, знам дека е убава, паметна, вредна, а за 

добрината како неа нема друга да се најде.  

 Борис се поткаса за јазикот, се гледаше дека детето 

имаше убаво мислење за Јана, но одма му прелета друга 

мисла, „море, овој има свилен јазик, ќе те купи и продаде 

без да сетиш.“ Борис си имаше свои принципи, во што беа 

слични со Никола, па никој не попушташе.  

 - Заминувај од дворот мој, последен пат ти кажувам, 

и името на Јана да го заборавиш. Разбра? – И со прстот му 

покажа да фаќа магла. Со еден остар потег му заврти грб на 

неканетиот гостин и си влезе дома, треснувајќи ја вратата 

зад него.  

 Никола остана во дворот подзинат, а бесот во него 

растеше и набабруваше спремен да прсне. Ваков третман 

немаше никогаш од никого добиено. Имаше разбирање, не 

беше вчерашен, дека татковците заштитнички се однесуваат 
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спрема ќерките, но ова однесување ги пречекоруваше сите 

граници и беше екстремно претерано. Не сакаше да 

разговара и преговара, ниту да објасни зошто, само 

повторуваше бегај, па бегај. „Сега ми е јасно Јана кутра со 

кој си имала работа“, ја сожалуваше својата сакана и многу 

нешта му се разјаснија што порано не можеше да ги сфати 

од разговорите со Јана. Никола беше мирољубив човек и 

секогаш бараше најдобро решение во дадена ситуација. Но, 

овој пат од стравот, исчекувањата и очајот што ги доживеа 

му се стемни пред очи, му пукна филмот и без размислување 

во два чекори се искачи по скалите, прескокнуваше по две 

наеднаш и остро тропна на врата. Беше решен ако не отвори 

да му влезе дома, па што ќе биде нека биде. Без Јана за него 

живот немаше секако.  

 Никола не очекуваше Борис да отвори, мислеше ќе 

го игнорира и ќе се прави глув. Тамам Никола тупаница 

повторно силно да зачука, вратата дрвена бесшумно нагло 

ширум се отвори навнатре, а сега Никола гледаше право во 

цевките од ловечката пушка, која беше вперена директно во 

градите на Никола. „На овој сосема му забегала чавката, и 

тоа сосе конец“, оваа мисла му пролета низ главата на 

Никола, а крвта веќе му зовре во вените. „Аха, ваков маж ми 

се правиш со пушка в рака, а јас голорак, ако си маж, ајде со 

тупаници да те видам.“  

 - Ја сакам Јана и сакам да ја земам за невеста со твој 

благослов или не, само ако таа ме сака. Ако не ја земам, па 

подобро и да ме отепаш, на крајот на краиштата животот без 

неа нема да има смисла. Ајде еве пукај овде право во срцево 

– ја растргнува кошулата и ги разголува градите Никола. – 

А толку многу ѝ значи твојот благослов, а ти, наместо да се 

радуваш како родител што си нашла друшка што ја сака, 

пушка му вперуваш в гради.  

 Борис цврсто ја држеше пушката во рацете, кои му 

трепереа од бесот, црвен како рак во лицето со закрвавени 
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очи го гледаше, додека долната вилица му се тресеше 

неконтролирано. Наликуваше повеќе на крвожедна дива 

ѕверка отколку на човек со здрави човечки емоции.  

 „Готов сум јас, заминав млад“, му помина мислата на 

Никола низ главата гледајќи го збеснатиот човек пред него, 

„овој ако досега не беше луд, сега сигурно полудел.  

 - Бегај, мавни ми се од пред очи, КОПИЛЕ ниедно, 

ќе те стрелам, око нема да ми трепне. СИКТЕР, скоту еден 

– за’ржи Борис како бесен пес, пенејќи се во устата. – Дете 

мое во ваша копилашка куќа не давааам, јасно да ти е!  

 И го потурна со пушката во градите. Никола се 

поврати една скала наназад, сè уште не пуштајќи го од 

поглед прстот на Борис што стоеше над чкрапецот на 

пушката, од оваа далечина куршумот ќе биде смртоносен, 

беше сигурен Никола, но веќе беше одлучен да оди до крај, 

немаше враќање од ова. Или ќе биде убиен, или ранет, или 

Јана ќе го остави лута поради оваа случка, но на болката по 

Јана сега уште се додаде и една огромна навреда.  

 - Кому ти, бре, копиле, при мајка и татко, немаш 

друга одбрана, па сега и родителите ми ги мешаш, сега дури 

ја претера работава.  

 Никола во бесот бестрашно и без размислување со 

еден замав му ја турна пушката настрана на Бориса и во 

истиот потег му тресна една тупаница в лице. Ударот го 

изненади и го зашемети Борис, но сè уште со десната рака 

ја држеше пушката додека со другата се бувна во Никола, 

кој изгуби рамнотежа и се затркала надолу по скалите, а 

Борис се фрли над него. Се вклештија во борба двајца силни 

мажи, се прпелаа по земјата де едниот одозгора де другиот, 

инаетот и на двајцата им даваше сила. Крв бликна од нос и 

уста и се разлеа по дворот и облеките, но никој не 

попушташе. Фрчеа тупаници и клоци, но никој од нив ни оф 

не рече, беше крвава битка до победа. Никола, помлад и 

посилен, едно време го совлада Борис, па му седна на 



~ 348 ~ 
 

градите, го вклешти со нозете и го фати за вратот со двете 

раце. Гледајќи така во Борис под него, кој се бореше за здив, 

омодрен во лицето, Никола се сепна. „А, бре, што правам 

јас, будала, ќе го убијам човекот, па ќе завршам в затвор. 

Јана нема никогаш да ми прости, сепак ова е татко ѝ што ја 

створил и одгледал“, полека ги олабави прстите околу 

дебелиот врат на Борис, го отпушти сосема и застана на 

колена на земјата дишејќи длабоко и забрзано. Со ракавот 

од левата рака си ја избриша устата од каде што течеше крв. 

Нешто силно го жегна во лактото на левата рака кога го 

поткрена. Ете сувенир од посетава, мрачно си помисли, 

сигурно ми е пукната раката кога паднав на скалите. Тешко 

дишеше со наведната глава надолу додека крв му течеше 

непрекинато од носот. 

 Борис ја искористи можноста, се заврти налево на 

спротивната страна од каде што седеше Никола, па се обиде 

да стане. Ја забележа пушката што лежеше каде што падна 

откако Никола му ја истрга и ја фрли во дворот. Седејќи 

уште така и збивтајќи тешко, ја подаде раката и ја довлечка 

пушката до него и повторно ја впери во Никола. Ако Борис 

порано наликуваше на ѕвер, сега веќе беше како крвожеден 

ѕвер искрвавен по лицето, од десната веѓа му течеше крв и 

му капеше надолу по образот. Ја впери пушката во грбот на 

Никола и повторно за’ржи: 

 - Копиле едно, марш од овде? Копиле си сосе 

партали, а јас за копиле дете мое не давам, расипани едни – 

се врекна. – Сиктер одовде оти сега пукам! 

 Никола полека сè уште дишејќи тешко се исправи 

колку што е висок, па погледа надолу во Борис, кој сè уште 

седеше во дворот со натопорена пушка. Само каква 

патетична слика беше.  

 - Немој да ми вреѓаш мајка, не ти доликува на 

годините, па да не зажалиш, а Јана јас ќе ја земам, памети 

ми го зборот. Ако сака Бог на овој век, ако не, тогаш на 
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другиот век. – Смирено му одговара Никола, додека стоеше 

над него без страв, храбро расчекорен за рамнотежа, а со 

десната рака го крепеше левиот лакт, кој почна да го клука.  

 - Рррррррр – за’ржува Борис со некој натчовечки 

глас – мавнувај се оттука, ѓубре едно, никогаш нема да ја 

имаш, Јана се омажи за друг во градот од пред две недели – 

и ја репетира пушката на готов за пукање. Никола остана 

стаписан. Ова го дотолчи, беше спремен да загине на самото 

место. Се подисправи, ги спушти двете раце надолу, чекаше 

куршумот да го прободи.  

 - Леле, леле, човеку, што правиш, леле, што ѓавол 

влегол во тебе – се стрчува од некаде Пауна со раширени 

раце и застанува пред Никола во одбрана.  

 - Грев на душа не ставај, човеку, што ти направи 

детево освен што ја сака Јана наша.  

 - Ти да не се мешаш, бегај оти тебе ќе те стрелам – се 

развика Борис сега на цел глас. 

 - Стрелај ме мене, око да не ти трепне, ајде да те 

видам, стрелај и заврши го овој циркус, ајде, па сите да ни 

се ситат. Засрами се. Ајде, де, пукај, што чекаш! 

 Додека сопружниците се расправаа, Никола како 

молња клекна, се заврти вешто и повторно ја измолкна 

пушката од рацете на Борис, но веќе беше репетирана па 

куршумот одѕвекна заглушувајќи ги сите и се закачи во 

покривот на куќата. Пауна падна на колена. Од стравот се 

струполи на Бориса мавајќи го со тупаници колку што 

имаше сила. Никола набрзина ги извади сите куршуми, ги 

пикна в џеб, ја фати пушката за кундак, ја префрли на 

колена и ја преполови, ја зафрли надолу кон градините и без 

збор си замина од оваа луда куќа.  
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Глава 29  

Лавица  

ноември 1967 

 

 На Пауна солзи ѝ се слеваа низ образите како реки. 

Тоа што цел живот му го собираше на стопанот сега излезе 

на површина, па се накостреши и продолжи како лавица да 

се бори за заштита на својата челад. Ваквата глетка беше 

невидена и за среќа голема на семејството Златески, сите си 

беа на свадбата, инаку досега ќе беа насобрани селаните 

сеир да си гледаат. На огромно изненадување на Борис, кој 

подзина и зјапаше во жена си како две глави да ѝ изникнаа. 

Пауна удри мавај со тупаници по градите и на глас кој 

повеќе беше крик што и нејзе самата кутрата не ѝ беше 

познат, остро му велеше:   

 - Човече, што правиш, свести се, умот чавка ти го 

испила. Ајде отепај ме еднаш да се куртулам од тебе, не 

можам веќе вака. За ништо друго не ти преправам во 

животот, го протуркав така ради реда, си молчам, си траам 

на сите твои будалштини, и сè што ќе речеше, тоа ќе 

бидеше. Но, сега веќе нема да молчам кога станува збор за 

чедото наше, за среќата на детето, ако таму му е касметот, 

не ѝ го расипувај, гревота е пред Бога среќа да растураш. 

Ако ние не проживеавме, барем децата да имаат убав живот. 

Ти немаш ни срце, ни душа, ѓаволот ти се вселил во таа 

тимбата празна – и го плесна по главата.  Пауна омалакса од 

стравот, па ударите ѝ беа сè послаби и послаби додека не 

прекинаа сосема, а таа на колена клекната се нишаше 

напред - назад и тивко лелекаше. Се тажеше на животи, 

кутра Пауна.  

 Борис, сè уште лут, збеснат, а сега и збунет од 

ситуацијата, а најмногу од реакцијата на жена му, за која 

сите велеа оти на мрава не згазнува. Неколку мига само 

дремеше како мисир, те подотвори ја, те подзатвори ја 
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устата како риба на суво, за да каже нешто, но глас не 

можеше да изусти. Чувствуваше како го фаќа слабост и 

вртоглавица, вртлогот на темницата го занесува, се 

затетерави малку, вдиша длабоко, го исчисти грлото и 

повторно проба да изусти нешто. Чувствуваше како паника 

го обзема, вакво чувство, проклето да е, одамна му се 

немаше случено, нагонот му велеше да бега, да се ослободи 

од ова тешко чувство на страв, немоќ, несигурност, на 

слабост. Но, нема бегање, од сенката своја не се бега, се бега 

од непријатели, од диви ѕверови, не се бега од проблеми 

домашни, во семејството. Се замисли малку и знаеше 

длабоко во душата дека греши. Но, нешто не му 

дозволуваше да попушти, да прости, некоја голема болка му 

се имаше свиено во душата. Болка што лежела и тлеела, та 

сега на постари години сe појави главата на тврдоглавоста и 

инаетот и да му нанесува болка на семејството. Крај е со 

мене, само се борам цел живот сам со себе и битката ја 

добива изгледа ѓаволот палениот. Самата помисла дека 

домашните ќе забележат слабост кај него го уплаши уште 

повеќе и повторно му се замати во главата, му се стесни 

погледот и почнуваше да тоне, како невидлив вртлог да го 

поземаше постепено надолу. Ах, ѓаволска работа, почна да 

се препотува, плитко да дише, но воздухот не пробиваше 

длабоко до градите каде што му беше неопходен, повторно 

невидливиот студен јазик на стравот почна да го обвива. Во 

тој момент, сакајќи да биде сам некаде в планина, да бега од 

себеси си, се сврти нагло така вцрвен во лицето, со стегнати 

тупаници, градите му се креваа набрзина горе - долу, а тој 

беше посинет во лицето, мислиш ќе експлодира. Со тешки 

зборови низ заби процедени и се втурна, мавтајќи со 

показалецот од десната рака:  

 - Ти да ќутиш и да си го знаеш местото во куќава, 

немој да се мешаш кај што не ти е местото, слушна? – се 

подврекна. 
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 - Нема да молчам веќе, ако си решен, ти реков еве, 

отепај ме мене, не земај на душа друго дете и него мајка го 

родила и ќе го чека дома. Што ќе стореше, кутра јас, земјава 

нема да нè крепеше, ќе ни растуриш куќа, будалооо една, 

што ти пишуваше во таа празна црпка твоја, со пушки маж 

се правиш! 

 Борис мрдаше со усните, сакаше уште нешто да 

каже, но не можеше воздух да земе, Пауна замолчи и немо 

го погледна и забележа како се гуши и пењави.   

 - Пцовисај тука на самото место, сам си го бараше, 

Господ грев нека не ми пише, од инает ќе цркнеш, стоко 

една – го рече ова, но се поткаса за јазикот, но упорна не се 

прекрсти иако десната рака автоматски ја чешаше да го 

направи знакот заштитнички.  

 Знаеше дека имаше душевни здравствени проблеми, 

но секогаш без да каже некому кога ќе добиеше напад 

заминуваше од дома, некогаш по неколку часа, некогаш по 

неколку дена. Според свекорот и свекрвата, на почетокот по 

војната и по цела недела не се враќал, кутри стари колку 

пати само го прежалиле. Но, куче едно, никако да каже што 

го мачи и од што бега, како да помогнеш кога не знаеш што 

е маката, со каква болест се бори, која беше невидлива. Си 

ја наведнуваше главата и си траеше цел живот, утеха ѝ даваа 

децата за чија среќа сега треба да се бори со него. Но, ова 

сега ги преминуваше сите граници.  

 „Леле, Боже, да не го фатат лудите да го отепа 

детето“, од страв си помисли Пауна. „Мене нека ме отепа, 

само децата да ми ги остави намира, не мислам дека до 

толку е дојден“, пак си се утеши сама, „но тој натемаго ни 

јаде, ни пие, ни спие, само зијани чека да направи.“  

 Во меѓувреме Борис малку се созеде, со раката си ја 

избриша крвта од веѓата  па го крена прстот показалец од 

десната рака и почна да го мавта пред очи на жената која 

право во очи го гледаше и чиниш како секој момент чека 
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рогови да му пораснат.  „Толку ли сум страшен?“, си велеше 

во умот и уште потешко му паѓаше во душата што оваа 

негова кротка, нежна жена се плаши од него. Ѝ го читаше 

стравот во очите. Борис го препознаваше многу добро 

стравот. Ја сакаше очигледно жена си, таа со нејзината 

добрина и кроткост беше секогаш околу него кога му треба, 

но ненаметлива, грижлива, кротка, таа му беше стожер во 

животот, а тој ја третираше како говедо, се засрами Борис 

од себеси. 

 - Ах, што говедо сум јас навистина – но да покажеш 

љубов беше да покажеш слабост според него. Сепак од 

почит за жената со посмирен глас ѝ рече: 

 - Слушај, жено, ова само еднаш ќе го речам – 

подзамолчи малку, се размисли, дури и нему причината 

негова му личеше ни на лук ни на вода, па како очекуваше 

другите да го разберат. Оф, леле, мајко, како судбината си 

поигруваше со луѓето.  

 - Имам своја причина зошто. – Ја наведна главата, се 

почеша во косата и продолжи: - Мојот збор е последен на 

оваа тема, во таа куќа моја челад не влегува, само преку 

мене мртов.  

 Туф, туф, туф, се поплука во пазувите кутрата жена 

и се прекрсти три пати, се стресе како ветрушка.  

 - Помести се од местото, мажу, какви се тие 

будалштини што ги велиш. – Ги стокми рацете пред неа и 

со поглед кон небесата испрати тивко молитва до Господа 

да помогне. – Аман, Боже, помагај, ништо немам згрешено 

за овие маки да ги трпам. 

 - Аман, бре, човеку, тоа е чист инает, луѓето луѓе 

отепале, па пак се смириле и си простиле, камоли некоја 

навреда што си претрпел, за децата што сме ги родиле и 

одгледале од еден залак месо сè ќе голтнеш. 

 Ова го жегна баеги затоа што ништо како вистината 

што ќе го заболи човека до срце, па поостро ѝ врати:  
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 - Молчи кога ти велам. – И во бесот раката сама му 

се крева да ја удри, но таа смело право во очи го гледа и не 

трепнува, кај него уште поголема почит расте за неа, ја 

спушти раката и продолжи да процедува низ заби: – Ти 

ништо не знаеш и да си го држиш јазикот во уста, да не си 

го добиеш за сите. 

 Жената ја крева главата и со предизвик го гледа 

право во очи, таа е една глава пониска од него, но не 

отстапува ни милиметар. 

 - Ако си маж да маваш на жена послаба од тебе, 

повели – го одголува грлото – еве овде е најслабо, дави, 

коли, беси, што сакаш прави, ако си го добијам за чедото 

мое, ако треба, отепај ме за да ги смириш твоите демони, но 

АМАН не расипувај! – кликнува во плач што до срце го 

прободе, клекна на колена пред него со рацете склопени 

пред неа молежливо, потпрени на градите. Солзите како 

петлици се нижеа по нејзиното затемнето, предвреме 

остарено лице.  

 - Аман, аман, аман, мажу, те преколнувам, зошто 

среќата на детето му ја заматуваш и му даваш на народот да 

се мајтапи со нас? Три ќерки имаме, сите дома ќе ни останат 

поради тебе, оф, леле, Боже. 

 - Ти си за тоа крива, ебати спечало, само женски 

раѓаш – повторно грдата глава на беснилото се појави во 

Борис, и оваа беше уште една болна тема, пекаше за синови 

кутриот, но ете не беше доволно маж да му се роди син.  

 - Ти ако не беше досега улав, сега сосема си 

споулавен, бре, аман, што ти стана, човеку. 

 Борис не знаеше кој правец да го фати, сè што кажа 

Пауна имаше голема вистина, но ѓаволот продолжуваше да 

го држи приклештен во своите огнени канџи. 

 - Ајде не ми се мрсулај тука, да не ти ја тупнам една 

наместо да те оставам, женски ум памет ќе ми соли. Ако си 

ја пазеше ќерка ти и водеше сметка кај оди и со кој е, до ова 
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немаше да дојде. Налутено се заврти и оставајќи ја така 

облеана во солзи, клекната на земјата, ја тресна влезната 

врата, влезе во горната одаја, ја грабна другата пушка, 

свирна по Шарко, кој верно го следеше, и без поздрав со 

брзи чекори фати правец в планина, вит виделија да оди. 

Пауна се исправи некако, па полека се искачи по неколкуте 

скали, но сила веќе немаше да влезе дома, па се пружи на 

подот во салонот четириношки, малаксанa и безгласно 

кутрата липаше.  

 - Еј, Боже, што ѓавол влезе во овој човек, сè му е 

погодено, под нос ставено, три дечиња како китки, убави, 

вредни, ееe, ваква тврдоглавост не сум видела, ниту 

слушнала, ех, што среќа сум имала, мајко мори мајчице, 

каде ме доведе судбината. Леле, Јано, леле, мила ќерко, што 

нè снајде, најмила, од најблискиот да си тргаме. Од толкава 

душевна болка Пауна како во бессознание да беше, само си 

мрмореше кутрата, но зборови од неа јасни веќе не 

излегуваа. 

 Се слушна глас од надвор, но жената немаше сила да 

се помрдне, на крајот на умот некаде ѝ текна да не е некоја 

комшика да ја начека така, па да се ситат душманите, но не 

можеше да се помести. „Боже, се фатив, дамла ме удри, ме 

казни мене Господ“, си мислеше Пауна додека тонеше 

подлабоко.  

 - Леле, чедо, леле, невесто, што ти е, мила? – Го 

слуша гласот на свекрва си како од дното на празен бунар 

да се пробива. Илина ја гали по косата и нежно ја превртува 

да ја види. – Чедо, да земам малку вода, одма се враќам. 

„Оф, свекрво кутра, што да ѝ кажам“, си вели Пауна, „зарем 

и таа не е натргана маки со него, кутрата душа.“ 

 Илина го зема бардето со вода и со рака ја попрска 

снаа си. Пауна покажа знаци на живот и затрепери со очите, 

Илина ја погали по главата и ѝ вели:  
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 - Чедо, одам по крстена вода, ти лежи и не мрдај, сè 

ќе биде добро, мила, одам и одма се враќам, туф, туф, туф, 

што ме снајде – си мрмори бабата, се прекрсти. – Господе 

златен, чувај ги сите, па и нас од зла. Пауна немаше сила 

уста да отвори, како огромна темна јама, тагата ѝ ја стегаше 

душата. Зборовите на свекрвата и грижата за неа конечно ги 

отворија портите на солзите и почнаа да течат како кобли, 

поројот од солзи ја ослободи малку од болката и гласот ѝ се 

врати.  

 - Оф, оф, оф, што нè снајде. Оф, Боже мили. Што ли 

згрешив, постојано постам, в црква одам, се причестувам, 

лош збор за никого не велам, ЗОШТО вака, леле! Оф, леле, 

леле, оф, оф, оф – се фаќа за коси Пауна и се кубе. 

 Свекрвата ја фати за раце, седна на подот до неа и ја 

прегрна како мало дете.  

 - Снао, смири се, чедо мило, дамла ќе те фати ако 

продолжиш вака, имаш деца алтанчиња за гледање, мајка 

им треба, чедо, што е работава, кажи ајде, само здравје да 

имаме сите, сè друго ќе се реши и ќе си дојде на свое место. 

За секој друг проблем има решение. 

 - Оооооох, мајко, ова ни Горниот нема да го реши, 

каде инает магарешки влегол, ништо нема да го извади, 

зошто сум јас кутра немоќна ни со прст да помрднам, ах, 

сега дури ја разбрав суштината на она што велеше мојата 

баба, кога женско се раѓа, и стреите плачат, досега си 

мислев ми е тешко, но се туркаше, но ова сега не знам, нема 

зборови да се опишат моите немоќ и болка. 

 - Ајде, ајде, гајрет, чедо, што не се решило, ајде кажи 

што е, барем ќе ти олесни на душата. 

 - Мајко, не мислам дека мене ќе ми олесни, но тебе 

сигурно ќе ти отежни – жално ја погледна постарата жена. 

 - Ајде, невесто, не бери гајле за мене, не сум 

вчерашна, сум поминала јас многу низ животот, сигурна 

сум ништо нема да ме изненади. А и си мислам, има врска 
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ова голема со оној мој суртук од син, Господ да го чува и да 

го поживее. 

 - Офф, леле, мајче, не сакам и тебе болка да ти 

нанесувам, но овој проблем не се решава. Како камен не 

роди наместо ова синот твој, душа нема. Илина само 

посилно ја стегна во прегратките и ѝ вели: 

 - Ете гледаш, погодив, има врска со него и не ме 

изненади , знам, чедо дека е тежок тумрук, не беше таков 

кутриот, откако се врати од тој пусти бој ми го расипаа 

детето, секогаш беше насмеан, ведар, расположен. Откако 

се врати од бојот, чедо, саде кожи и коски беше, ништо не 

ни кажа, но знаевме многу претрпе, стравот во очите му се 

гледаше, му требаше време да се поткрене на нозе. Ајде веќе 

22 - 23 години живееш со него, го имаш научено досега, 

смири се, ти си стожер на куќава, што и да е, мора да бидеш 

јака, животот не е лесен, мора да се турка некако. 

 - Ова, мајко, не можам да го издржам. Ми иде косите 

да си ги искубам од мака, сè друго трпам и ќе трпам, но за 

децата мои морам да се борам, ајде кажи ми што да правам, 

поучи ме како постара. 

 - Кажи ми еднаш што се случи, па ќе видиме што 

може да се стори. 

 - Мајко, ќе го убиеше детето што ја сака Јана. 

 - Кога мори, снао? Леле, таксират наш. 

 - Па, денес пред малку, ако не дојдев навреме, може 

и да го стрелаше. Ене го куршумот в куќи врежан. – Илина 

се прекрстува и си вели имало Господ.  

 - Гревота на толкава љубов да не ја даваме, а, бре, 

Господ ќе нè казни, а и веќе не казнува – се штрекнува и се 

прекрстува три пати Пауна. – Не ја давам на копилјак, само 

тоа го повторува, ама детето има родители, зошто така вели? 

 - Не знам, мила, да не го меша со некој друг или пак 

му се враќа лудоста од војната, којзнае што му се врти во 

главата. 
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 - Има тука нешто што го мачи, но не ни кажува по 

обичај, не знаеш ли ти, еве се колнам во челадта никому 

нема да кажам, па што и да е, само да ја знам причината 

зошто му расипува на чупето. 

 - Не знам, мила, да знам, одма ќе ти кажам, знаеш 

дека те сакам и почитувам како ќерка. Алал да ѝ е на мајка 

ти што те родила и воспитала. А за Јана, мила, немој да се 

секираш, вистинската љубов има свој волшебен пат по кој и 

покрај искушенијата ќе си се најдат, ако е да се најдат. Јана 

наша ќе си замине по детето, нели зборувавме за ова. Знам 

не е најдобар начин, си се радуваме и очекуваме да си се 

провеселиме на свадба, но за среќата на детето ние ќе 

направиме жртви, само таа да ни биде среќна. 

 - Арно, мајко, велиш, веќе планови се прават на таа 

тема, но се плашам дека детево Никола по оваа случка може 

да се премисли. Тој ќе си рече може не сакам таква крв в 

куќи да ми влезе, од тоа се плашам.  

 - Снао, ако ја сака навистина, и алипна да е ќе ја земе, 

слушај ми го зборот – малку душа и надеж ѝ дојде на Пауна 

и ја утешија мудрите зборови на Илина. 

 - Ајде доста седиме на земи двете, стани замиј се 

малку, исчешлај се, работа нè чека, да видиме што треба 

друго за Јана да си спремиме од рубата, милум или силум, 

Јана ќе ни се мажи. Среќа што не беше тука чупето да види 

што се случува. – Илина на овие зборови подзастана, ја 

заврти малку главата:  

 - Не, не ќе е вистина, зарем така подло би постапил 

син ми со своето дете?  Се јави црвот на сомнежот во душата 

на Илина, но го зачува во себе, зошто сол да трие на 

отворена рана во моментов.  

 - Ајде, чедо, ајде, студот в коски ќе ни влезе.  

 Се прегрнуваа снаата и свекрвата и си помагаат двете 

да станат.  
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 - Ееееј, каква глетка гледам, кај се чуло и видело снаа 

и свекрва да се гушкаат и олку милуваат – се слушна гласот 

на дедо Павле.  

 Свекрвата прва се созема и ја поткрева главата:  

 - Еј, стариот стаса? 

 - Стасав, туку како, леле, каква весела свадба беше, 

туку ајде турај по една лута на сите и кажи зошто толку 

гушкање џанам, мене никогаш толку ме немаш гушнато – ѝ 

намига дедото на бабата. 

 Снаата и свекрвата се погледнаа во очи и свекрвата 

ѝ даде знак да не се секира, сè ќе биде во ред. 

 - Старо аро, една ракија само, друга амин, не давам 

затоа што ќе заспиеш одма.  

 - Ајде седни до мене и ти пивни една и кажи што се 

случува. - Илина го зеде шишето ракија од долапот и три 

чашки и се врати кај масата. 

 - Еј, старо, имаме голем проблем, и ние жените 

сакаме да го решиме и никому нема да дозволиме да ни ги 

расипе плановите, ете предупреден си, да не речеш не кажа, 

е така да си знаеш. 

 - Што направи сега тој синот наш будала, се до 

збудале? Господ грев нека не пише.  

 - Ќе го отепал детето што ја сака Јана. 

 - НИКОЛА! А, бре, тоа златно дете, се молам на Бога 

да ни стане зетче, како тоа тепање? Кога, бе, таа работа?  

 - Денес, еве пред може пола час, час. 

 - Што барал тој овде сам? – Се фати Павле за главата. 

– Го видов денес кај Николевци, му свикав, но не ме слушна.  

 - Ех, што барал? Јана ја бара, се знае, но тоа не е 

доволно причина да отепаш некого ако ти дојде во дворот. 

Туку, старо, ти да не знаеш нешто, детето е од арно поарно, 

грешка не можеме да му најдеме, од добра фамилија, 

почитува стари, ја побара со стројници како што е редот, 
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ама овој нашиов не ја дава, па не ја дава, мала била ѓомити 

изговор.   

 Се помисли Павле, ја крена главата нагло, како да му 

светна нешто во умот:  

 - Сега се сетив што нешто ми стана сомнително, 

нашиов му шепна нешто на Танас стројникот кога го 

испраќаше, паметам многу убаво, Танас запре на сред 

качување на чезата и личеше како некој да го прободи. 

Нешто има сигурно, но знам колку и ти што знаеш, колку 

кажува синот наш, со клешти од уста зборови да му влечеш. 

Таков е истеран на мајка моја, но не беше до толку, но ете 

судбина што да се прави, од една кожа во друга не се 

влегува, фатил камен нозе, та и негови и наши ќе се трпи. 

Се почеша за главата стариот, со наведнат поглед, се 

гледаше дека е потиштен и му беше жал и за синот и за 

внуката, насреде во огнот сега се најде, но иднината е на 

младите, па, се лутел синот или не, мора на страната на 

внуката да застане. Се помисли малку така додека емоциите 

му шараа по избрчканото лице. Копаше по спомените, по 

слушнати делчиња на разговор што било нешто што ќе го 

разјаснеше ваквото инаетливо однесување поголемо од 

магарешкото. Воздивна длабоко и продолжи: 

 - Мислам, ми подрече некој од другарите – се 

засрами малку Павле – снао, прости сега ова не е можеби за 

твои уши. 

 - Сè е за мои уши, само ако може да ѝ се помогне на 

Јана, татко. 

 - Добро, тогаш, ама ти кажав и од овде овој муабет 

да не излезе никаде.  

 - Се разбира дека нема, за што нè мислиш нас, не сме 

ние рекла - кажала како другите низ село, за наше добро е 

да си ги чуваме јазиците врзани. 

 - Знам, знам, бабо, знам, ама мора многу претпазливо 

да работиме, да не додаваме газија на оган. 
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 - Се обидувам да поврзам некои делчиња, зборчиња 

така потфрлени тек тук, знам дека има нешто некаде во 

главата, но не ми текнува, еј – се удри по челото – мисли, 

старо, мисли!  

 - Од кај беше Никола? Како му се вика фамилијата? 

Скроз заборавив.  

 - Од Колевци од Извор, одма до Пеово. 

 - Ахаа, знам, де, знам, откај на Танас селото, нели беа 

лани со Столе на вршење.  

 Си ја почеша дедото брадичка со левата рака, а со 

десната пак ја помина низ косите како да сакаше да го забрза 

мозокот побрзо да работи и да ги пронајде тие одамна 

заборавени минимални делчиња на информации што ги 

имаше потслушнато.  

 - Одамна потслушнав, не сум сигурен дали пред 

свадбата ваша или после, снао – ја погледна Пауна, да ја 

види нејзината реакција, но таа мирно слушаше со рацете 

скрстени на скутот и само кимна со главата да продолжи – 

некој ме праша дали го оженив синот за..., ех, ехе, старост 

грдост, ни име ми текнува на девојката ниту на фамилијата, 

ни на селото, а сигурно не беше твоето Пауна, во тоа сум 

сигурен. Тогаш си мислев, човекот ги има испомешано 

фамилиите и не обрнав многу внимание. Но, ајде да речеме 

ете можеби сакал некоја девојка од друго село, но за тоа 

ништо не слушнавме и не гледам некаква поврзаност со 

ваквото однесување против детето.  

 - Ама и да сакал некоја, уште бил дете, и тој и таа, и 

не мислам дека има врска со оваа ситуација – возврати 

Илина – туку дај сега да се здружиме да им помогнеме на 

децата.  

 - Ако уште Никола сака да се помеша со наша 

фамилија – проговори тивко Пауна и си ги поткасна усните 

од страв. На дедото сенка му помина преку очите, се 

натажи, толку многу се радуваше и го чекаше моментот да 
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доживее да ја види Јана невеста, па да изигра едно 

мераклиско напред, сакаше голема свадба да направи, да се 

чуе и разбере низ цела Пелагонија. Сакаше таква радост да 

направи, па после мирно да си легне и да и умре така весел 

и расположен во душата. Сега реалноста беше поинаква и 

желбите и плановите мораа да се менуваат. Знаеше Павле 

кутриот дека кога Борис ќе рече нешто, нема отстапување и 

дека немаше шанса во нивна куќа да се прави свадба за Јана 

и Никола. А цел живот трпиме работиме, зошто ни е труд и 

штедење, цел живот само ’рмбање, да не можеме една 

радост во куќата да си направиме.  

 Илина и снаата го гледаа во исчекување, но знаеја од 

неговиот лик што размислува затоа што и тие истото тоа го 

сакаа и често кога беа на нива ги поминуваа мачните часови 

во копање, жнеење, со разговор и со мечти за како ќе се 

веселат, што ќе служат за јадење, колку бочви вино ќе се 

спреми, колку рала тапани ќе викнат за свадбата на нивната 

прва радост во куќата.  

 Дедо Павле собра сила однекаде, па ја крена главата, 

им се насмеа на жените и одлучно рече: 

 - Јана нека ни биде среќна, ние ќе преживееме 

некако. А богами мене ништо нема да ме држи да појдам и 

да си го видам внучето кога ќе ми се венчава. Сите ќе одиме, 

ќе најдам јас начин, а синот како ќе си постеле, така ќе си 

легне.  
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Јагода Здравеска - Котеска 

 

Љубов по слика 

 

ТРЕТ ДЕЛ  1971 

 

Глава 30   

Учителот  

По 4 години, крај на август 1971, с. Малиново  

 

Јана се враќаше кон дома движејќи се пополека 

нагоре по патеката. Во рацете носеше полна кошница 

зеленчук  штотуку набран од бавчата, додека Џеки весело 

поттрчнуваше околу неа. - Џеки, оди понапред, ќе ме 

засопнеш, брлаво едно куче.   

Џеки ја игнорираше и си продолжи да си трчка де 

напред, де назад, плеткајќи ѝ се в нозе. Јана ја остави 

тешката кошница на сувата трева до неа и седна да си 

поигра со кучето. – Колку ти е тебе убав животот, Џеки, 

толку малку ти треба за да бидеш среќен – воздивна Јана 

галејќи го по главчето.  

Седејќи така ѝ се слушна тропот на коњи и кола. Јана 

го крена вратот да види, но ништо не се гледаше од јасиките 

и врбите што растеа во изобилство покрај реката, па полека 

стана, ја грабна кошницата со двете раце и си продолжи да 

се искачува нагоре. Тамам се искачи на патот, задишана од 

угорницата и од тежината, од зад неа се слушна тропот на 

копита и тркалање на кола што бавно се приближуваше, но 

Јана си се движеше полека нанапред не обѕрнувајќи се 

назад. Беше речиси до дворот нивни стасана, кога машки 

глас се огласи зад неа.  

 - Простете, сестро, може ли да ве прашаме нешто? 

Води ли овој пат до училиштето ваше?  
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На ова Јана се заврти, држејќи ја преполнетата 

кошница со двете раце пред неа, ја спушти полека 

кошницата на патот до неа, па крена рака да им покаже.  

 - Се оди и по овој пат, но најдобро ќе беше да го 

фатевте тој што оди десно пред да ја преминете реката, 

поширок е и поблиску до сред селото.  

 - Бескрајно сме ви благодарни. Сепак, ако 

продолжиме по овој, ќе нè однесе до таму?  

Јана само кимна со главата, ги погледна на брзина 

двајцата млади на колата, но никакви други детали не 

забележа, ниту ја интересираше. Се наведна да ја земе 

кошницата, кога нечија рака ја претекна и ја грабна пред 

неа.    

 - За добрата услуга ќе ви помогнам да ја однесете 

кошницава, леле, колку е тешка само, како сте ја качиле на 

угорницава.  

 - Не, не треба помош, ви благодарам, терајте си ја 

работата. 

 - Не, никако, кажете ми само каде да ја оставам.  

Јана се засрами, но не сакаше циркус да прави на 

патот, да му ја одземе кошницата на момчето насила, па така 

го остави да ја носи. Другото момче, кое сè уште беше на 

колата, праша:  

 - Ако не ви е тешко, уште една услуга, ако може 

малку вода, од далеку доаѓаме, а заборавивме да си земеме 

со нас, ова сонцето уште жега.  

 - Нема проблем, сега ќе ви донесам – рече Јана 

додека и другото момче се симна пополека од колата и со 

рацете ги држеше уздите на коњите. Се заврти Јана, ѝ стана 

жал за коњите, па праша:  

 - На коњите им треба поење?  

 - Не, не мора, во реката се напија тие пред малку. 

 Дедо Павле во тој момент излезе надвор со лулето во 
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уста затоа што баба Илина секогаш го караше кога пушеше 

дома, па ги здогледа момците и домаќински ги поздрави:  

 - Добар ден, деца, каде вака вие? 

 - Даскал нов ви донесов во селово, стрико – одврати 

момчето што ја носеше кошницата.  

 - А, браво, браво, за ден - два почнува школската 

година, тамам на време дошло даскалчето.  

 - Јас сум Мирко – ја преместува кошницата во левата 

рака, а десната му ја подава на Павле, цврсто машки се 

ракуваат, па покажува Мирко на другото момче, додека ја 

остави кошницата на земјата.  

 - А овој е даскалчето ваше, Пеце.  

 - Ајде, даскале, води ги коњите во дворот и дојдете 

да се одморите малку. – Се доближи Пецо, па подаде рака 

да се поздрави со дедо Павле.  

Јана ја искористи можноста додека сите беа зафатени 

со запознавање,  ја зеде кошницата и сакаше да се мушне 

дома, но Мирко, кој од поглед не ја испушташе, ја грабна 

повторно кошницата и со насмевка ѝ рече: 

 - Каде треба да ја оставам, само кажете ми? Јас сум 

Мирко – и додека левтерно ја држеше кошницата како да 

беше лесна како пердув ѝ ја подаде десната рака.  

Дедо Павле тогаш се заврти кон Јана и рече:  

 - Е, деца, ова е внука ми Јана. Браво, бе, Мирче, голем 

кавалер си бил ти!  

 - Ајде носи ја кошницата дома и дојдете да се 

оладите малку и да се одморите од патот, уште жега ова 

августовското сонце, а вие сте патувале на најголемата 

жештина.  

Мирко не чекаше два пати да биде поканет, ја зеде 

кошницата и пред сите се качи по скалите, Пецо, кој беше 

поповлечен и посрамежлив се усрами од таквото 

однесување на Мирко, но дедо Павле го фати под рака и 

рече: 
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 - Ајде, домаќинска куќа е широко отворена за гости, 

а освен тоа сите селани ќе ни завидуваат што сме пријатели 

со даскалчето – му се довери на Пецо. Тој малку се зацрвени 

во образите, но кротко тргна по дедо Павле.  

Младите влегоа дома задоволни на нивната среќа 

што уште првиот ден се запознаа со добри услужливи луѓе 

во селово, а пак личната девојка, која блескаше со својата 

убавина и елеганција, беше огромен бонус. Уште кога ја 

преминаа рекичката, Мирко ја забележа како си игра со 

кучето и го следеше секој нејзин чекор додека се 

искачуваше на угорницата. Вешта како срна. Намерно бавно 

се движеа со колата за да уживаат во таа глетка пред нив. 

Ова беше убав знак, и се роди надежта во него дека сепак 

нема да му биде толку лошо на служба во ова планинско 

село со вакви лични моми. Каква убавина, и двајцата 

воздивнуваа и се прашуваа дали е слободна или веќе ветена 

некому.  

 - Море, ветена не ветена, ваква личота не се остава 

тукутака – си помисли Мирко, кој беше сушта спротивност 

на Пецо, слаткоречив, брзо се спријателуваше, спремен на 

акција секогаш и упорен, кога ќе наумеше нешто, мораше 

да го спроведе.  

Јана му покажа на Мирко да ја остави кошницата во 

кујничето, додека дедо Павле и Пецо влегоа во дневната 

одаја. Мирко за миг се позадржа и сакаше да ѝ каже нешто 

на Јана, кога по скалите со трчање се зададе Марија. Јана ја 

искористи можноста, се заблагодари на Мирко и си влезе во 

горната одаја на големо разочарување на Мирко. Марија 

одма го распраша кој е, од каде и што бара, сè во еден здив. 

Марија ја отвори вратата од дневната одаја и го покани 

Мирко да влезе пред неа. Мирко погледна уште еднаш во 

вратата каде што влезе Јана, па го пречекори прагот на 

вратата што Марија ја држеше отворена и го гледаше 

продорно. Одма го прочита дека очите му останаа во Јана.  
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Уште вратата така речи не затворена се појави од 

некаде и Елена со долги разбушавени коси, зацрвенета во 

образите, што од трчањето, што од летното сонце. Денес 

беше недела, па девојките беа слободни да се дружат со 

врсничките, па додека беше на посета кај Здравка допре глас 

низ селото дека се дојдени гости кај Златевци. Отпрво Елена 

си помисли со малку повеќе љубомора: 

 - Сигурно пак некои стројници за Јана, ги пребира 

како зелени лубеници.   

Сепак беше премногу љубопитна за да не ја спрашти 

дома и да дознае што е ситуацијата и кој дошол. Само што 

ја отвори вратата, таа ги забележа гостите, двајца млади 

згодни беќарчиња, но погледот ѝ се задржа на даскалчето 

Пецо. Не чекајќи покана, се приближи до него, му ја подаде 

раката да се поздрави: 

 - Добар ден, добре ни дојдовте, јас сум Елена. 

 - Добре ве најдов, Пецо, мило ми е – се поздрави 

дасклачето.  

Елена си седна блиску до Пецо и го меркаше 

отворено додека нему образите му пламтеа од црвенило. 

Мирко беше расприкажан на ниво, но секој збор му беше 

пофалба за неговиот другар учителот Пецо. Елена сфати 

дека не се стројници за Јана, па се расположи и уште повеќе 

се заинтересира, па почна да го испрашува, за ова за она. И 

така за брзо време дозна дека на Пецо ова му беше прва 

учителска служба, има 22 години и не е женет. Кутриот 

Пеце веќе се фаќаше во мрежата на Елена, која со трепкање 

на долгите клепки и слатки насмевки му го освои срцето. 

Беше сосема спротивна на него по карактер, та нели учеше 

за дијалектика, каде што спротивностите се привлекуваат.   

Разговорот на другите замре, додека Елена го 

распрашуваше Пецо. Мирко го презеде објаснувањето и им 

кажа дека тие двајца се големи другари. 
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 - Заедно пораснавме, секогаш неразделни, соседи 

сме и не разликувавме која куќа беше наша, кај ќе се 

најдевме, таму јадевме, а често и преспивавме еден кај друг. 

Сè така додека Пецо не ми замина во Битола да заврши 

учителска школа. Многу му одеше учењето, беше најдобар 

од цела генерација, па учителот селски ги наговори 

неговите да го пуштат да учи. И ете среќа, му го доделија 

село Малиново за неговата прва учителска работа.  

 - Немав слушнато за вашево село порано – се 

надоврза Пецо – но разбрав дека е многу оддалечено од 

нашето село и дека ќе морам да престојувам тука, а дома 

одење за празници, викенди и за школските распусти. 

Мирко одма се понуди да ми помогне да се сместам во 

Малиново.  

 - Браво, тоа се вели другар. А каде ќе престојуваш, 

даскалче? – праша баба Илина.  

 - Речено ми е има одаја во самото училиште каде што 

ќе престојувам. Но, ми рекоа одајата е празна освен едно 

старо пампурче и железен кревет без постела, а сè друго ќе 

треба сам да си донесам. Затоа уште вчера ја натоваривме 

колата со Пецо, сè што мислевме дека му треба, некое 

килимче, некое тенџерче и една празна постела од конопни 

вреќи што му ја соши мајка му набрзина, па ќе треба да 

побараме слама од селаните за да ја наполниме сламарицата 

додека не најдеме поубава постела.   

Дедо Павле беше голем домаќин и услужлив човек, 

се сожали на даскалчето.  

 - Сè што треба тука сме ние, деца. Даскалче, да не се 

воздржуваш, сè што ти треба да дојдеш да му кажеш на 

стрико Павле. Секогаш си добредојден на ручек или вечера 

што се нашло, што ние, и ти ќе каснеш.  

 - Ви благодарам од се срце – возврати Пецо. 

 - Еве Елена и Марија ќе ја наполнат сламарицата на 

даскалчето пред бегање.  
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 - Сè друго што ти треба кажи, тоа што имаме, ќе 

делиме, а тоа што нема, ќе направиме.   

Од тој ден Пецо и Мирко беа чести гости кај 

Златевци. Мирко, наместо два-три дена да помогне да го 

смести другарот, остана цела недела и секој ден 

приквечерина доаѓаа на гости кај Златевци. Да не беше 

Мирко упорен и многу дружељубив, Пецо сигурно ќе се 

срамеше да ја удостои поканата на дедо Павле. Но, беше 

благодарен на Мирко и со полет во чекорот одеше на гости 

да се дружи со тие добродушни луѓе што искрено ги засака, 

а посебно таму го влечеше друштвото на Елена.  

Мирко донесе карти со него, па често на вечер играа 

заедно мажите, вклучувајќи го и Борис, кој им требаше за 

партнер во играта. За чудо невидено на сите, Борис беше 

многу добар во играта и постепено младите се спријателија 

и со Борис. Никој ништо не прокоментира од семејството, 

но им беше мило што се меша малку со народ. Единствено 

Јана се чуваше на растојание и одбегнуваше да биде во 

одајата со момците затоа што често го затекнуваше 

погледот на Мирко на неа. Ја следеше со поглед како 

јастреб, и секогаш бараше изговор да биде надвор или си 

одеше во својата одаја, да чита или да плете. На Мирко 

многу му недостасуваше нејзиното присуство, поради Јана 

остана подолго во селото, но демнеше и чекаше момент да 

се најдат насамо. Мирко имаше 24 години, но досега умот 

на женидба го немаше удрено, но, откако ја виде Јана, само 

женидбата му беше во главата. Само за тоа му зборуваше на 

Пеце долго во ноќите додека го делеа железниот кревет.   

Мирко често доаѓаше на посета кај другарот Пецо, со 

изговор да му помогне да се снајде, секој викенд беше тука, 

но главната причина беше Јана. Мирко, така зборлест и 

друштвен, се упика кај повеќе семејства, со момците од 

Малиново организира турнир во фудбал, помагаше што 

можеше кај кого ќе стигнеше, па за брзо време до неговите 



~ 370 ~ 
 

уши стаса информацијата дека не само неговите очи туку и 

на многумина беќари од целата околија им се фатила Јана за 

око, но нејзе ниту еден до досега, воздивнуваа беќарчињата 

од Малиново.  

 - Ах, тој што ќе ја освои ќе биде најсреќниот човек 

на светот – се слушаа воздишки.  

Наместо ова да го одврати од намерата, Мирко го 

сфати за предизвик и беше спремен за лов на Јана независно 

колку долго да трае. Мирко беше од прилично богата 

земјoделска фамилија, каде што најтешките работи се 

обавуваа со аргати. Оваa околност заедно со неговата ведра 

самоуверена природа му даваше голема самодоверба и 

увереност дека е згоден маж и одлична прилика за Јана, која 

досега не можела да најде некој што ќе ѝ го освои срцето. 

Сметаше дека е така затоа што на другите момци им фуфка 

да ѝ се приближат, а тие што успеале ја гледаа со некаква 

страхопочит како да е небесно битие, а не девојка на која ѝ 

треба внимание, нежност и љубов. За да се освои девојка со 

таква божествена убавина, треба многу трпение, упорност и 

внимание и никако прифаќање на зборот не, тој не постоеше 

во речникот на Мирко. Засега беше доволно што има 

слободен пристап до нејзиниот дом, па кога сака, ќе може 

да оди да ја види и постепено да ѝ влезе под кожа, да се 

навикне на него, па да се роди некоја искра, а за тоа да се 

случи, ќе демне можност да се најдат некако насамо.  

Кон крајот на септември, само по еден месец откако 

се запознаа, Мирко веќе токму знаеше што сака и беше 

спремен за битка за Јана. Јана беше многу вешта во 

одбегнување на неговото друштво, па одлучи малку 

поинаква тактика. Во една пригода го начека Борис во 

дворот сам и ниту пет ниту шест, без многу вртење од окoлу 

го праша: - Стрико Борис, сакам да ти кажам нешто, но се 

надевам нема да го сфатиш како навреда на семејството, 

туку како најголем комплимент.  
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Борис запре со работата, па го погледна Мирко: 

 - Кажи еднаш, па ќе пресудам дали е навреда или не.  

 - Стрико, ми се допаѓа вашата ќерка Јана и, ако 

немате ништо против, сакам да ја побарам за жена.  

Борис го одмерка од глава до петици, ова воопшто не 

го изненади, знаеше веќе зошто се вртка често кај нив и му 

го забележуваше тажниот поглед секој пат кога ќе заминеше 

Јана од одајата.   

 - Арно, момче, ти се допаѓа тебе, но прашањето е 

дали ти нејзе ѝ се допаѓаш? 

 - Не знам, ќе видиме – се почеша за главата, „море 

овој прониклив“ – но сакам да си ја пробам среќата, ако не 

ви пречи вам како на родител.  

 - Слободно, но само ако Јана сака, инаку пријател 

непријател, ти ги кршам коските, да си знаеш.  

Мирко на ова се насмевна и кимна со главата.  

 - Благодарам, стрико Борис, за одобрението. Искрено 

се надевам дека ќе ја придобијам. Ќе има многу убав живот 

со мене, можам да ве уверам во тоа. 

 - Пак ќе ти речам, синко, не треба мене да ме 

уверуваш.  

А во себе Борис се молеше Јана да го прифати ова 

дете, кое навистина беше многу добра прилика, но засега не 

забележа кај неа никаков позитивен знак што ќе му дадеше 

надеж.  

 - Моја крв е се гледа, кога ќе рече едно, нема 

попуштање, мислев ќе заборави досега. Ах, што направив 

јас, будала? 

Мирко им влезе под кожа на сите дома вклучувајќи 

го и Борис. Никој не можеше да му одолее затоа што 

зрачеше со ведрина, секогаш расположен насмеан и полн со 

енергија. Постојано раскажуваше приказни за своите 

патешествија и за палавштините што ги правеле со Пецо 

даскалчето. Сите се смееја до солзи, само Јана беше често 



~ 372 ~ 
 

отсутна со духот и се вклучуваше во разговорот само ако 

беше нешто прашана и од време – на време ќе кажеше некој 

збор поради учтивост и како што налагаше 

гостопримството. Сите во семејството знаеја за намерите на 

Мирко и потајно се радуваа, ја набљудуваа Јана и чекаа 

некаков знак од неа. Белки тука ќе биде среќата конечно. На 

големо изненадување на Пауна, Борис ѝ кажа за разговорот 

со Мирко и за неговиот благослов.  Пауна незабележително 

се прекрсти: 

 - Имало Господ, но зошто вака не се однесуваше 

тогаш со Никола.  

Се јави надеж во семејството дека можеби конечно 

се најде јунак што ќе го стопи мразот во срцето на Јана. 

Доста беше четири години полни тагување, време беше за 

нова страница да се заврти и нов живот да се почне. 

Грижните мајчини очи како сокол ја набљудуваа Јана секој 

пат кога Мирко доаѓаше кај нив, но никаков сигнал не 

можеше да види кај неа, освен вештачката насмевка и 

учтивото однесување.   

Во цела оваа ситуација, кога на сите погледите им 

беа вперени во Јана, никој не забележа дека Елена беше 

првпат заљубена до уши во младото даскалче Пеце. За чудо 

на сите, често се нафаќаше да готви нешто, да меси, па ако 

не дојдеше вечерта Пеце кај нив, таа наредниот ден одеше 

да му однесе за ручек. Штом ќе дојдеше дома Пецо и на 

викендите Мирко, таа не мрдаше од масата, туку занесено 

го гледаше и секој збор негов го впиваше. Само Јана, која ја 

препознаваше љубовта од месечина, а која беше изгорена од 

истата до дното на душата, забележа и се молеше првата 

љубов на сестра ѝ да заврши успешно и да биде среќна 

засекогаш. Пеце тамам ѝ одговараше, беше нежен, 

внимателен, прав господин, а таа беше дива, жива и полна 

со енергија.  
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Јана се радуваше на среќата на сестра си, но гледајќи 

ја неа така весела се сети на длабоките чувства спрема 

својата прва љубов, која заврши толку ненадејно и 

неочекувано, што како мразовна вода да беше истурена на 

оган. Немаше никакво објаснување што се случи и поради 

тоа таа болка беше останата не зарасната, како јама 

отворена и само со една тенка мрежичка покриена, која на 

најмал потрес се корнеше и крвавеше. Единственото 

објаснување што можеше да си го даде Јана беше дека 

љубовта на Никола не беше доволно силна, па на првата 

препрека се откажа од неа, и тоа во моментот кога таа беше 

спремна да го следи и на крајот на светот. Љубовта нејзина 

беше толку длабока, што срцето не ѝ дозволуваше да мрази. 

Му прости на Никола за постапката и му посакуваше да 

биде среќен, каде и да е. Слушна дека заминал во туѓина на 

печалба, но не беше сигурна дали Америка или Австралија. 

Со никого не разговараше на оваа тема, а и домашните 

никогаш не ја прашуваа ништо, надевајќи се дека ќе 

заборави еден ден. Но, не знаеја дека Никола, каде и да 

беше, срцето нејзино беше со него неповратно.   
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Глава 31   

Бајачка   

септември 1971, с. Малиново 

 

 - Болка ми е, Гроздо, златно дете, за сè ја бидува, 

згодна, лична на мајка, што касмет нема кутрата. Ене детено 

Мирко, за мерак е, прилика, прилика и пол, а, бре, ни мрсул 

не фрла на него, што ќе се прави, сестро, што судбина е 

ваква со курешка напишана. – Се жалеше Пауна кутрата на 

сосетката полна со тегоба во душата за Јана.  

 - Пауно, сестро, не се секирај толку, ќе си најде 

друшка – ѝ изгоре срцето кутрата по Никола, па треба време 

да преболи.  

 - Четири години поминаа, Гроздо, се плашам ќе 

престанат да ја бараат ергените, посебно гледаш последно 

време магла фаќаат кој во град, кој во туѓина.  

 - А, мори, жено, што се секираш, тоа што е нејзино, 

ќе си дојде, секое тенџере си нашло капаче, па и таа, такви 

се сега модерни времиња, имаат глас младите, на времето ќе 

ти подвикне татко ти или мајка ти, во врел котел ќе скокнеш, 

камоли да пребираш за кој да се мажиш. 

 - Тоа е друга тема, сестро, ич, ама ич не се трпат со 

татко ѝ, никогаш не му прости што не ја даде кога ја побара 

Никола, и гледам инает уште му држи, му зборува од 

учтивост и она само што мора. Тој е бесен гледам, но знае 

дека е крив и си молчи, не ја задева. Ако најблискиот 

некогаш не ти згреши, кој друг? Ама си мислиш за поарно 

ѓомити.  

 - А ти кажа ли некогаш зошто не ја даде за Никола? 

Златно дете, бре, за мерак, што мана му најде?  

 -  Оф, Гроздо, не ми накорнувај болки, и јас препекав 

за него за зетче, но ете, се замешала судбината, па не било 

да биде, а чупево мое или премногу заљубено или 
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преголема инаетчија како татко ѝ, никако да попушти, а ја 

бараа од секаде, не може на сите мани да им се најде. 

 - Ајде, ајде, гајрет, Пауно.  

 - Стопанот ниту збор не зборна, го колнев, го 

преколнував, Господ грев да не ми пише што не му нареков, 

а тој само забрани името негово да се споменува дома, а, бе, 

човек да отепал, ќе му простеше, се прашувам што е, но овој 

мојот е голем инаетчија, ако не му е по ќеф некој, директно 

му вели. 

 Се помисли Грозда малку, ја погледа Пуана, па се 

одлучи да зборне. 

 - Слушај, Пауно, се знаеме близу 30 години, немој да 

ми се лутиш за ова што ќе ти го кажам.  

 - Зошто да ти се лутам пак, поарно од тебе да 

слушнам барем отколку од некои душмани. 

 - Е, вака тогаш, сестрице. Сите во селото Извор се 

чуделе кога Никола така речи исчезнал преку ноќ пред 

четири години. Ни другарите на Никола не знаеле ни зошто 

ни како и сите биле изненадени. Единец син, плодна земја, 

имот колку сакаш, никој не можел да верува.  

 - Си мислам, Гроздо, беше навреден многу од мојов, 

па се откажа од Јана. Знаеш, на мажите гордоста им значи 

многу повеќе од љубовта.  

 - Којзнае што му врвело низ главата, знаеш какви се 

младите, немаат трпение. Туку слушај сега. Пред неколку 

месеци за Илинден по долги години дошла на гости кај 

ќерка ми Мица некоја роднина по свекор ѝ што живее во 

Ресен. Низ муабети на масата се зафатиле за Колевци и 

разбрала дека се омажило девојчето нивно, на Никола 

сестрата. Роднината се пофалила дека била добра другарка 

со тетка му на Никола кога биле млади. Е, сега станува 

интересно овде, на Мица не ѝ го кажав ова, но јас ги поврзав 

работите. Тетка му на Никола наводно се сакала со некој од 

нашево село, но за време на војната испаднала прилика, па 
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се разбира татко ѝ ја ветил за в град. Нели ти рече му рекол 

на детето копиле?  

 - Да, Гроздо, резили, резили, се велело така, па макар 

и така да било, што е детето криво за гревовите на 

родителите. Но, не знаеме зошто рече така. Си има многу 

мани, но никогаш немаше поган јазик.  

 - Се слушнале гласини во тоа време дека тетка му на 

Никола го родила него вонбрачно, па, за да ја забошотат 

работата, брат ѝ немал деца, па го прикажале како свое, а 

неа ја мажеле в град. 

 - Вистина, што зборуваш, мори жено? А и вистина да 

било војна, беше, тешко на жените и девојките, нив само ги 

обвинуваа.  

 - Е, сега роднината на Мица рекла дека Никола бил 

земен раненик навистина, а тетка му се грижела за него, но 

злите јазици ги помешале работите, па ја искашкале 

работата.  

 - Аха, се поврзуваат работите некако!  

 - Е, сега ергенот што ја сакал наводно тетка му на 

Никола отишол да ја бара баш во тоа време кога го зеле 

Никола ранениче, ја начекал како го држи в раце дете 

годиначе, ја обвинил дека се ископилила и им го тупнал 

бебето, ја нарекол курва, а брат ѝ убаво го изнарендал, па 

два дена во ендеци лежел не можел да се мрдне.  

 - Аман, мори жено, што зборуваш, овој мојов толку 

заљубен во некого? Чудно, но рекле младост лудост, му 

влегла во мерак и готово, а како што е инаетчија, повеќе 

сигурно од инает го направил тоа. Ништо не ме чуди, како 

што си дошол душевно болен од војната, ги испомешал 

работите кутриот.  

 - Е, сега и ова може не е за верување, го знаеш 

народот наш, олкави му се устите за туѓи маки да се бијат 

шеги – покажува со рацете раширени најмногу што може 

Грозда.  
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 - Аууууу, што кажа, жено – се фаќа за лице и ја 

покрива устата – ако е ова вистина, кутра моја Јана, ги плаќа 

гревовите на татко ѝ, а тој на таа проклета војна. Леле, 

судбини проклети. Се мисли малку и нагло ја погледнува 

комшиката, ги крши прстите и лелека.  

 - Леле, Јано, леле, мила ќерко, што те снајде, чедо, 

каков беше овој касмет твој, да се заљубиш баш во таа 

фамилија што татко ти не сака да ја спомене, каква е оваа 

заврзлама на судбината, сигурно грешил душа овој мојов 

стопан, па сега ни се враќа во семејството. Леле, леле, леле, 

– лелекаше жалосно Пауна.  

 - Слушај, сестро, со лелекање ништо не бива. Ова 

може да било вака, а и не мора. Туку оди барај му чаре на 

чупето. Можно да е некое сторение, како што рече толку ја 

бараа, за некој ќе се прелажеше досега. Може некој намерно 

ѝ расипува среќа. Има зли души, што не крепи оваа земја. 

Може да е судбината како што велиш, но ако не помогне, 

нема ни да одмогне. Туку ти да одиш на бајачка, јас што ти 

велам, и тоа одма додека се вртка она детено до Јана.  

 - Гроздо, бајачка велиш, мислиш некој магија има 

направено на Јана моја?  

 - Не велам ништо, Пауно, но велам бајачка ако не 

помогне, нема да наштети.  

 - Сестро, воопшто не сум по тие работи, да ти кажам 

искрено, сите во фамилијата моја беа комунисти, па, освен 

одење во црква, ништо друго не беше дозволено за жените. 

А и секогаш право си ја теравме работата и моите си беа 

скромни, никого ни лажеа, ни крадеа.   

 - Слушај ме сега, од лично искуство ти кажувам. 

Кога го видов Патко првпат кај нас в село со гајдата, секој 

ден се молев да се омажам за него. Ѝ кажав на баба ми, а таа 

ме однесе на бајачка. За два месеци се среќавам со Патко, а 

веќе за пет свадба направивме. Е, сега може така било 

пишано, сепак кај мене се вроди верба дека имаат некоја 
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таинствена моќ некои луѓе. Никому за ова немам кажано, 

речиси заборавено ми беше.  

 - Е, ајде ќе размислам на оваа тема, ќе ме убие Јана 

ако разбере, не сака да слушне нешто на оваа тема.  

 - Таа не мора да знае, ти појди. Ајде одлучи се, па јас 

ќе се распрашам за некоја бајачка. 

 - Гроздо, за ова ни збор никому ќе те молам. 

 - Не треба воопшто да прашуваш, те сакам и 

почитувам повеќе од сестра, секогаш си прва кај мене на 

помош што и да ми треба, сè што разговараме останува 

помеѓу нас. 

 Длабоко замислена Пауна, со плеталото на гуша со 

бавни чекори се упати кон дома. Рој мисли ѝ летаат низ 

главата. „Боже, овој мојов бил поулав отколку што мислев. 

Да наштетиш на сопственото дете поради некоја повредена 

машка гордост. Ако си родител, сè ќе голтнеш за среќата на 

детето.“ Претчувствуваше дека има некоја непозната нишка 

во синџирот на настаните што се случија пред четири 

години, но немаше конкретни докази. „А Борис остана нем 

на таа тема. Јана беше спремна да замине за Никола, дел од 

чеизот веќе беше префрлен кај Грозда, но зошто уште еднаш 

Никола не се појави, ниту абер пушти за Јана. Зошто Борис 

ја остави на поседок во Прилеп. Зошто по тепачката со 

Никола го немаше неколку недели, а се врати прегладнет, 

ослабен и пропаднат. Му ровареше некој црв во душата, го 

јадеше совеста сигурно. Сметките тука не се чисти некако, 

многу ќе да има грешено душа, туку да си појдам јас в црква 

да си оставам масло и да си се помолам, да ни се простат 

грешките, белки на убаво ќе тргне за Јана.“ Пауна не склопи 

око цела ноќ. Се превртуваше од една на друга страна на 

креветот. Разни сценарија ѝ пролетаа низ главата, но во 

центарот на сите беше Јана. Како да ѝ се помогне. Ќе мора 

отворено да разговара, да види како размислува за иднината 

и како мајка да ја поучи, да си каже мислење.   
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 Викендот дојде и помина, а со него и Мирко и сè пак 

по старо. Јана никаков романтичен интерес не покажува кон 

младичот. Пауна се одлучува да преземе нешто што 

никогаш во животот не го направила, но како и секогаш се 

советува со свекрва си за која имаше големо почитување.  

 - Мајко, ќе ти кажам нешто, но те молам немој да ме 

одвраќаш од намерата, знам дека како давеник се фаќам за 

сламка, но морам да пробам сè што е во моја моќ.  

 - Кажи, снао, слободно, знаеш со тебе сум за доброто 

на семејството.  

 - Мајко, знаеш ли некој добра бајачка? 

 - Оф, мила, знам, како не знам, сите до една ги 

завртив кога барав чаре за Борис за болеста негова. Подобар 

е многу сега, но дали тие помогнаа и времето, кој ќе знае. 

Не мораш да ми кажуваш за што ти е. Знам за Јана, нели? 

 - Да, мајко, за Јана. Тоа што е во неа скршено тешко 

заздравува, ме секира до бескрај. Ајде за другите момци што 

ја бараа, еднаш ќе ги види, или ќе пуштат стројници, не ги 

познава, добро си велев. Но, еве Мирко постојано е кај нас, 

има можност да го запознае, но нема интерес. Ене Елена е 

на прагот за мажење, а за брзо и Марија ќе стаса. И ним им 

го кочи патот, а ако ја прередат, ќе остане стара чупа 

сигурно, без пород, сама пуста, кутра моја ќерка.  

 - Еј, еј, до кај дојде сега ти, што мисли мајката, 

душманот не мисли. Немој да се секираш сега за сите 

одеднаш, сè ќе дојде на свое место пополека.  

 - Можеби си во право, да се посоветуваме со бајачка, 

ако направи арно, добро, ако не, ни лук јал ни лук мирисал. 

Ајде уште утре одиме заедно.  

 - Мајко, на Јана нема да ѝ кажеме, те молам, не 

можам да го издржам погледот обвинувачки после.  

 - Знам, знам, снао, и јас така ќе те советував. Земи 

некое аливце што често го носи Јана, па ќе пробаме, што 

друго да правиме.  
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Илина одлучува да одат во соседното село кај бајачката 

Спасија. Влезе во дворот со Илина качена на магарчето што 

го водеше Пауна. Спасија седеше во дворот на сонцето и 

одма знаеше дека има гости. Таа ја врвеше деведесеттата 

година, беше слаба, ситна женичка, со побелена темносина 

шамија на главата, и речиси слепа и малку наглува, но окото 

на нејзиниот ум сè уште гледаше јасно како ден. Ги дочека 

жените да дојдат до неа каде што седеше на сонцето на 

триножното столче. Одма знаеше зошто се дојдени, по 

гласовите претпазливи и со малку страв вплетен помеѓу 

нив.  

  -Повелете со мене – им рече и, наместо кон куќата, 

се упати кон кошарата, потпирајќи се на дрвениот бастун.  

 - Како е синот, Илино? Подобар се надевам. 

 - Добар е, добар, Спасијо, туку имаме друга мака. 

 - Кажете си ја маката, ќе ви олесни, па ако Господ 

сака, ќе помогнам.  

 - За внуката Јана сме тука. Лоша среќа ја служи еве 

веќе четири години. Да не се има некој натемаго смешано 

тука.  

 - Носите нешто од чупето? – кимна со главата и 

праша Спасија. 

 - Да, да, еве ова ѝ е омилено фустанче. 

 Спасија го зеде во рацете, го помириса, па го стави 

на срцето, па пак го помириса. Додека го правеше ова, си 

мрмореше нешто неразбирливо. Илина и Пауна зјапаа како 

стаписани, очигледно беше дека Спасија се наоѓаше во 

некој вид на транс, ни будна ни заспана. Мрморењето се 

забрзуваше постепено и на старицата ѝ стануваше сè 

потешко да земе воздух. Беше тоа толку чудно искуство, 

како некое натприродно суштество да презеде контрола со 

старицата. По петнаесетина минути, мрморењето се намали, 

а Спасија почна да се проѕева непрекинато длабоко од дното 

на дијафрагмата. Солзи ѝ протекоа низ слепите матни очи. 
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„Сигурна сум женава има некоја моќ“, со помешано чувство 

на надеж и страв гледаше во неа Пауна, полна со 

исчекување. По десетина други поминати минути, кои на 

Пауна ѝ се причинија како часови, Спасија запре, сосема се 

опре на ѕидот и се мачеше да се проѕевне. Пауна мислеше 

умира старицата и беше спремна да ја заниша за рамото кога 

Илина ја фати за рака и ја задржа, ѝ даде знак со прстот на 

устата да молчи и да чека да се поврати жената од непознати 

предели и димензии каде што можеше психата да ѝ ровари. 

По неколку длабоки воздишки, старицата ги отвори очите и 

се загледа надвор некаде во просторот.  

 - Во право сте што дојдовте, чеда мои. Старо 

сторение е ова, требало чаре порано да побарате. Пред да 

исчезне магијата сосема, уште едно големо премрежје ја 

чека Јана ваша. Но, не се секирајте, таа е цврста и ќе го 

преброди. Ако не беше силна, досега можеше да ја изгубите.  

На Пауна солзите непрекинато ѝ течеа по образите, а Илина 

ја тапкаше по рамото. Спасија продолжи да зборува: 

 - Ќе залеете вода од седум извори и Јана да пие седум 

дена само од таа вода наутро и навечер. Под постелата да 

ставите крст, босилек, гранка од врба и дрен, три бели 

камчиња од три различни реки. На седмиот ден овие работи 

да се стават во водата во која се мие и да се истури во 

истечна вода и магијата ќе се исчезне. 
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Глава 32   

Печалба  

октомври 1971 

 

 Откако пред четири години Никола замина, така 

речи исчезна како земја да го проголта ѝ ја напушти 

ненадејно без ниедно збогум, без објаснување, Јана одлучи 

дека шансите за повторно да се заљуби и да доживее чувства 

како со Никола беа речиси непостојни, а без љубов не 

доаѓаше предвид за брак, мажачка, деца и семејство. Го 

изгуби она што со секоја клетка од нејзиното тело го сакаше 

и мечтаеше, па со неговото исчезнување секоја желба за 

животот во неа, како што сите нејзини врснички веќе 

живееја, сосема згасна. Откако се врати од поседок во 

Прилеп пред четири години, неделите врвеа без глас да се 

слушне од Никола, а возрасните дома ја демнеа на секој 

чекор, вклучувајќи го и Борис. Пауна, Павле и Илина 

очекуваа секој момент да си замине и беа спремни да ѝ 

посакаат среќа и да ѝ помогнат што можат, додека Борис 

пак демнеше како пес чувар да не се појави повторно 

Никола од некаде и да му ги замрси плановите. Јана не ги 

знаеше деталите за ваквото нивно однесување, но само 

забележуваше дека е под постојан надзор како најкрволочен 

злосторник.  

 Како деновите врвеа, а абер од Никола не доби, 

сомнежот дека работата не е чиста кај неа растеше и дека 

тука некој има смешано прсти за да ги раздели. Деновите се 

претвораа во недели, неделите се преточија во месеци, 

годините врвеа и болката во душата отапуваше, но љубовта 

никако не згаснуваше. Јана се помири со судбината дека ќе 

живее осамена без љубов во својот живот. Таква длабока 

чиста љубов ако некој имаше среќа да ја доживее, си 

мислеше Јана, се јавуваше само еднаш во животот. Ама ете 

не било пишано да бидат заедно.  
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 - Велат старите преголема среќа не ќе е на арно, и 

може има вистина во тоа – си велеше, но не зажали никогаш 

за тие моменти на среќа. - Тоа ќе ми биде сè, да ми го топли 

срцето на стари години, подобро еднаш да се сака искрено 

отколку никогаш, такви чувства да не се доживеат – си се 

тешеше Јана. Досега ако не беше среќна, барем до некаде 

беше задоволна со таквиот начин на живот, каде што никој 

навидум не ѝ се мешаше во животот. Стануваше, ги 

обавуваше домашните и полските работи, си одеше на 

долги прошетки со Џеки по падините и ливадите кога 

времето ѝ дозволуваше и каде што намира си ја оплакуваше 

судбината, а пред другите остануваше достоинствено ладна 

и оддаваше впечаток на незаинтересираност за 

збиднувањата околу неа. Но, длабоко во нејзината душа 

царуваше пустош поголема од Сахарската. Не живееше 

полн живот како што доликува на млада девојка полна со 

среќа, радост и надеж, туку така речи животареше затворена 

во себе. Но, во последно време, посебно оваа година, нешто 

се смени драстично и Јана го чувствуваше во воздухот 

околу неа притисокот сè повеќе и повеќе како обрач што се 

стега постепено, но сигурно околу неа и се чувствуваше 

како матицата од реката да ја имаше поземено и ја носеше 

некаде далеку во непознат правец. Овој притисок Јана 

знаеше дека доаѓа од неколку правци. Еден од нив беше 

наглото иселување на момчињата од нивниот крај што во 

орди заминуваа забрзано на печалба во некоја далечна земја, 

а последните години претежно за Австралија. Другиот не 

малку значаен факт беше сестра ѝ Елена, која сега беше на 

дваесетгодишна возраст и спремна да ги рашири своите 

крилја, а Јана ја гледаше како истопорена пречка пред неа 

кон нејзината слобода. И третиот веќе постоен беше 

исчекувањето и демнењето на домашните во последните 

неколку години, што ѝ даваше на Јана чувство дека некако 

ги изневерува со својата не одлука и незаинтересираност 
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кон момците. Не ја силеа, не ја притискаа, но ако некој што 

ќе ја побараше им се допаднеше и сметаа дека е добра 

прилика, често го фалеа пред неа низ разговор и ги 

повторуваа сите атрибути негови и на семејството, но Јана 

остануваше незаинтересирана.  

 Од пред отприлика две-три година се случуваше она 

од што жителите на село Малиново стравуваа од денот кога 

Верка прва го напушти родното огниште и замина 

неповратно во туѓина во далечната Австралија или крајот на 

светот, како што велеа старите.   

 Поминаа четвртина век од завршувањето на Втората 

светска војна, па конечно раните од тој пекол заздравуваа 

кај луѓето, економската ситуација се подобри значително, 

посебно откако беа укинати колективите и насилната 

национализација на приватниот имот каде што посебно беа 

засегнати земјоделците. Штотуку народот здивна и живна 

малку да ужива во слободата намира и да си го тера како 

знае и умее животецот, дојде нова напаст. Се отворија 

ширум границите за туѓите земји каде што економијата брзо 

растеше и се развиваше и им требаше свежа здрава работна 

рака за во фабриките што преку ноќ никнуваа и беа гладни 

за свежа работна сила. А македонската машка младина од 

пелагонискиот крај масовно се одѕва на повикот на таа 

гладна ламја и заминуваше секојдневно. Луѓето шепотејќи 

меѓусебно вината ја префрлаа на власта, мажите со пцуење, 

а жените го колнеа маршалот Тито.  

 - Тито ова ни го направи, ги отвори границите за 

децата да ни заминат од родните огништа, крај на веков е, 

нема што, проклет да е, ќе нè испусти, ќе нè докрајчи ова.   

 Тешката физичка земјоделска и сточарска работа на 

жителите посебно од планинските села каде што земјата не 

беше најплодна, па селаните грбовите ги испокршија 

работејќи за една корка леб без голема надеж дека ќе се 

произведе повеќе за да се изнесе нешто на пазарите во 
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ближните градови и да се заработи некоја пара, ги 

присилуваше младите да бараат поинаков полесен начин на 

живот.  

 И така се прекинуваше вековната алка на животот во 

нивните семејства и села, каде што генерација по генерација 

животот си течеше речиси непроменет. Животот во овие 

села досега беше како замрзнат во стаклено ѕвоно и се 

живееше неизменето како и пред речиси стотици години со 

некои минимални технолошки промени. Ралото го замени 

плугот, а поретко некаде во некое побогато полско село 

тракторот го замени плугот што го влечеше стоката, 

повеќето села веќе беа приклучени на електричната мрежа 

и бандерите и жиците беа секојдневна појава. Радиото сега 

беше најмодерната направа речиси во секое домаќинство. За 

жените макотрпната работа со ткаење, предење, шиење и 

везење на облеката се олесни со смената од селска во 

градска носија. Носиите останаа да гнијат по каселите и да 

гледаат бело видело еднаш во годината во пролет кога се 

вадеа за проветрување.   

 Штом еден ќе заминеше од едно село, за брзо време 

ги спонзорираше своите браќа, братучеди и другари, тие пак 

нивните, и така настана синџир на миграцијата, со што 

некои села речиси сосема се испразнија од младината и се 

преселија во некоја туѓа земја. И од порано имаше луѓе што 

заминале во овие далечни земји, но како овој бран на 

миграција не беше запаметен. Селата се празнеа така речи 

преку ноќ, а во нив остануваше уште по некое семејство тек 

тук, но претежно остануваа старците. Животот се преврти 

наопаку за овие луѓе и застана на глава право на теме, се 

заврти за 180 степени. Жените тресеа пазуви, мажите пцуеја 

по судбината што им даде таков живот. Преживеаја војни, 

немаштија, колективот го преживеаја и тамам кренаа малку 

глава, еве ти нова напаст. Селскиот живот не беше можен 

без селаните да си помагаат едни со други, и во лошо и во 
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арно, но сега веќе немаше доволно луѓе да се видат, камоли 

за помош. Мажите што не заминаа во туѓа земја се вработија 

во градовите по фабриките и градежните претпријатија и 

постепено се иселија со нивните семејства во блиските 

градови. Планинските села останаа штури и пусти само со 

старци и жени чии мажи беа заминати на печалба. Жените 

кутри сега, покрај женската, ја обавуваа и машката работа 

по нивите. 

 Свадбите и крштевките по селата се намалија, но 

македонскиот народ ништо не правеше без музика, песна и 

гозба, така што забавите за испраќањето на печалба се 

зголемија. Тапанот тропаше и гајдата пискаше, се играа ора, 

се пееја песни печалбарски и реки солзи се пролеваа. 

Славите и сред селата драстично се сменија и станаа 

посериозна мизерна афера без младина што носеше живост 

и радост. Се всадија стравот и болката од разделбите. 

Возовите забрзано ја извезуваа македонската младина на 

печалба во туѓи земји опустошувајќи ги селата и 

откорнувајќи им ја душата. Туѓите земји се радуваа, 

огромните оџаци на нивните фабрики деноноќно чадеа 

испуштајќи тешки воздишки во атмосферата додека 

родната грутка остануваше осамена и пуста. Полињата се 

испразнија од веселиот младешки џагор и песна. Стивна 

веселиот џагор и полека, но сигурно царуваа молкот и 

тишината по селата, без познатиот тропот на клопотарците 

на овците и говедата, без песната на аргатите навалени над 

морето зрело жито, собирајќи со српот клас по клас.  

 Семејството како социјална и економска единица 

онака како што го знаеја луѓето составено од три па и до 

четири генерации во една куќа и често со повеќе браќа, 

братучеди со нивните жени и деца во таа семејна заедница 

сега насилно се расцепи, се подели со болен пукот таму каде 

што беше најслабо. Од едно се делеа по три, четири, пет 

семејства составени претежно од две генерации. И во 
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Македонија донесено од миграцијата во странство и по 

градовите се појави нуклеарното семејство. Селската 

заедница не можеше да опстане во вакви услови, па многу 

вакви заедници во рок од неколку години сосема згаснуваа. 

Сиот труд вложен со генерации да се приправаат куќи, 

помошни објекти, да се прикупи некоја нива за да се 

прехрани семејството сега остана пуст да го гризе забот на 

времето.  

 Наидуваше неизбежно нова ера, нов начин на живот. 

Семејствата се отцепуваа од своите најсакани, со безброј 

пролеани солзи од кутрите мајки по чедата свои. За некои 

од нив ова им беше последното збогум, никогаш веќе 

немаше да се видат. За болката, маката и страдањето да 

бидат уште поголеми, родителите на овие млади момци беа 

повеќето неписмени, па така им беше одземена и шансата 

да се допишуваат со својата челад.  

 - А, бре, маки судни по народ наш, зошто вака нè 

казни Господ, што сме му згрешиле на севишниот – лелекаа 

кутрите родители.  

 Никакви молби, солзи или клетви не можеа да ја 

запрат оваа појава. Најголемиот број заминуваа ергени и 

поретко по некои женети на 18 до 25 -годишна возраст. 

Ергените заминаа на печалба далеку во Австралија, таму се 

навикнуваа на новиот живот, а девојките останаа по 

нивните родни села. На солзите на мајките им се 

придружија и девојчините солзи, кај кои се вроди стравот 

дека нема за кого да се омажат, ќе останат стари чупи, без 

деца и семејства, сами во пустите села. Далечината беше 

огромна за да се вратат момците да се женат во родниот 

крај, па постепено, како случајот со Верка, многумина се 

одлучуваа да се женат по слика. Сè уште преовладуваше 

традиционалниот патријархален начин на живот кога 

родителите, поточно таткото одлучуваше за кого ќе ја дадат 

ќерката, а ако пак таа не се сложуваше со одлуката, ќе 
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побегнеше бегалка за својот сакан или за некој друг по 

нејзин избор. Така и во ваквата ново настаната ситуација не 

беше воопшто многу чудно што родителите се распрашуваа 

и испитуваа од каде е момчето, од која фамилија, па ако беа 

задоволни дека се од чесна, вредна и работна фамилија, 

даваа благослов на своите ќерки, но само ако тие сами беа 

одлучени да одат толку далеку. Сè уште се гледаше на 

поширокото семејство како една целина, како една 

заедница, а не толку на поединецот како на индивидуален 

човек. Заслепени од традицијата, која досега ги водеше низ 

животот и верно им служеше и преку која го разбираа светот 

околу нив, луѓето забораваа дека позначајни во оваа 

ситуација беа карактеристиките на поединецот со кој 

ќерката ќе живее. Но, и да им текнеше, ќе немаа можност да 

го проверат, така остануваше само да им веруваат на 

пофалбите од стројникот што стројникуваше често 

написмено, наместо лично како досега.  

 - Нека оди и нека ја служи среќа, кај е златен Господ, 

никој друг, нека излезе од калта – се тешеа родителите на 

овие девојки што беа одлучени да заминат за Австралија и 

да се мажат за момче што го виделе на слика.  

 За родителите на девојките сликата од момчето и 

ветувањето дека ќе се венча за тоа момче кога ќе стаса во 

туѓина беше морална гаранција дека момата ќе има друшка 

и нема да скита по светот како пуста. Честа на фамилијата 

мораше да се чува и брани по секоја цена. Девојките не се 

оставаа сами да скитаат по светот, за не дај Боже глас да 

пукне, па цела фамилија да биде предмет на озборување. И 

покрај ваквите гаранции, се слушаа гласини дека некои 

девојки се заљубиле во друг за време на долгото бродско 

патување и си заминувале со тоа момче наместо за тој што 

ги чека и за кого се ветиле по писмо. Некои го жалеа 

момчето оставено, некои им заблазнуваа на слободата на 

девојките да си направат свој избор.  
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 Секој што ќе добиеше писмо од Австралија цело 

село разбираше што пишува во него. Едно поради тоа што 

некој мораше да им го прочита на неписмените родители, а, 

друго, имаше голем интерес да се научи нешто за таа 

далечна земја што ги привлекува толку младите. Така 

селаните дознаа дека во овој период кон крајот на 60-тите 

во Австралија се појавила голема не рамнотежа на машка 

популација во однос на женската. Никој на ова не се зачуди, 

јасно им беше кога само машката младина заминуваше. 

Австралиската влада, плашејќи се од немири од орди на 

мажи што без присуство на жени што ќе ги контролираат и 

врзат дома со семејство, деца и кредити за куќи, презела 

мерки да го реши овој проблем со спонзорирање невести за 

ергените од Јужна Европа. Тоа во превод значело дека ако 

некое момче одлучи да си земе девојка од својот роден крај, 

патните трошоци ќе ги сноси австралиска влада, а момчето 

плаќа само номинална сума од 25 фунти.   

 - Море паметна држава – подзинати од чудо зборуваа 

луѓето – ама нас нè изеде волкот, не сотре.  

 Како што се очекуваше, оваа можност ја искористија 

многу ергени и масовно пуштаа слики кај роднини и 

пријатели барајќи помош да им одберат невеста. Природата 

наоѓаше начин да ги изедначи нерамнотежите, па така и овој 

пат, по некоја година, девојките ги следеа момците и 

масовно заминуваа ветени за некое момче по слика. 

Веселите љубовни песни ги заменија тажните печалбарски. 

„Проклета да е Австралија“ се пееше секојдневно на 

радиото, на поздравите и честитките кога роднините им 

честитаа среќен пат на своите сакани. Надежта на 

родителите дека момчињата ќе се вратат на родните 

огништа згасна со заминувањето на девојките затоа што 

момците што заминаа сами на печалба сега со доаѓањето на 

невестите постепено се задомуваа во туѓина и се навикнуваа 
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на новиот начин на живот и така се претворија од печалбари 

во доселеници.   

 Испраќање на печалба или испраќање девојка по 

некое момче по слика веќе беше секојдневна појава. Ваква 

беше климата што сега ја затекна Јана. Од Малиново освен 

Верка и Вита заминаа уште неколку ергенчиња, и за среќа 

сега имаше некое затишје во иселувањето. Но, тоа беше 

само тишина пред бура што бдееше во воздухот и што сите 

ја очекуваа. Јана ја  чувствуваше тагата по времето што 

неповратно замина и се наоѓаше на крстопат. Во последно 

време кога ќе поминеше некој сосед се разговараше за 

можна преселба.  

 – Но, каде, во градот или во туѓина? – се прашуваше 

Јана. – Седуммина во семејството беа, со три ќерки, и двајца 

старци, каде ќе ги собере во градот во една до две одаи и од 

што ќе живеат?  

 – Да се мажат девојчињата, па ќе гледаме, ќе правиме 

– често велеше баба Илина погледнувајќи во Јана, а на што 

таа само ќе се зацрвеше малку, но ништо не велеше. 

 – Јас овде сум роден во оваа куќа и од овде само на 

гробишта ќе се иселам – додаваше дедо Павле.   

 Јана се прости со помислата дека некогаш ќе може 

повторно да сака, но очигледно беше дека животот каков 

што го знаеше веќе исчезнува пред нејзините очи и ќе мора  

да преземе некои мерки. Како што често ѝ велеше мајка ѝ, 

живот заеднички со некого можеби ќе донесе блискост и 

малку љубов подоцна. Ако се омажи за Мирко, можеби ќе 

го изгуби ова чувство дека не припаѓа овде во оваа средина 

и нема да ја чувствува празнината во душата. „Но, дали е 

тоа доволна основа за заеднички живот со некого и дали е 

достојно да се омажам од себични причини?“  

 Вака замислена Јана ја затече Мирко, кој скоро беше 

дојден на неколку чекори до Јана без таа да сети 

задлабочена во мислите.  
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 – Кх, кх – се поднакашла тој и нивните очи се 

сретнаа. Јана длабоко воздивна и си помисли да беше 

Никола, нејзината крв ќе се споулавеше од радост уште кога 

ќе го сетеше уште од далеку. Јана знаеше дека е привлечен 

млад човек и дека го привлекува младичот, но дали е тоа 

само површна атракција или има подлабоки чувства кон 

него, за тоа не беше сигурна.  Јана ја читаше намерата јасно 

и гласно во неговиот поглед и стравуваше дека нема долго 

да помине пред да ја побара за жена, но тој изгледа добро ја 

читаше и ги препознаваше знаците дека мразот сè уште е 

присутен и си демнеше и чекаше погодно време. 

 - Здраво, Јано, добар ти ден, како сте денес? – 

Немаше храброст под нејзиниот продорен поглед да каже 

нешто романтично, нешто што му лежеше на срцето, па 

разговараа за темата на иселувањето. Мирко секогаш 

носеше вести за печалбарите и на колку испраќања бил таа 

недела. 

 - Јас не би заминал – рече Мирко – каде сум роден, 

таму сакам да си живеам и да си умрам, а ти што мислиш на 

оваа тема?  

 - Ни јас не би заминала, само ако имам избор – 

додаде Јана – но никој не знае точно што нè чека во иднина.  

Мирко ја погледна прашално, но Јана брзо ја смени темата: 

 - Ајде повели, влези дома, Пецо е веќе таму.  

 Откако замина Мирко, многу ѝ олесни на Јана. Го 

чувствуваше неговото прашање во напнатоста на неговото 

тело. Беше весел, зборлест, но со Јана многу се 

воздржуваше, сакаше да се прикаже во посериозно светло, 

како зрел човек. Јана си отиде во одајата одма по вечерата, 

со изговор дека ѝ се спие, но сакаше да биде сама некое 

време затоа што притисок и тензија ја следеа на секој чекор 

и од сите правци. Времето за одлука се ближеше и, ако не 

одлучеше самата, некој друг за неа ќе одлучеше или 
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околностите ќе ја присилеа на забрзана непромислена 

одлука.  
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Глава 33   

Брачна понуда  

крај на октомври 1971 

 

 - Ејјјј, другар, ајде рипај, доста спиеш, животот во 

спиење го помина – свика Мирко на цел глас. 

 - Пак ти тука, под кревет да не се криеше – сонлив ја 

поткрена главата Пецо, коj сѐ уште беше свиен во 

постелата. До доцна синоќа беше нагости кај Златевци, а 

саботата му даде шанса да си го надомести сонот.  

 - Ајде станувај, ти носам мазниче од мајка ти и чиста 

облека. Им кажав дека има многу убави моми овде, па сака 

мајчичка твоја да бидеш дотеран како што доликува на 

даскал.  

 Пецо седнува во креветот, се протегнува и се проѕева 

и го гледа поспано Мирко како да не верува дека е 

навистина тука.  

 - Ајде, ајде, заспана убавице, станувај, мазникот 

уште е топол, а мене кутриот лиги ми течеа по пат од 

миризбата. Имаш среќа што те сакам како другар, инаку ќе 

го излапав, ни ронка немаше да видиш. 

 Пецо стана безволно, погледна на будилникот на 

полицата, не беше ни 9 часот наутро, кога стаса овој мангуп 

си рече. Си тури ладна вода од бокалот во леѓенот да се 

заплиска малку на лицето, да го истера сонот од очите. Го 

зеде кибритот, па клекна да го запали шпоретот.  

 - Не гибај таму воопшто, овде сум дојден девојки да 

гледам, не овде со тебе во оваа твоја зандана. Ајде јади, па 

да одиме на гости. 

 - Каде на гости, бре, сите уште спијат?   

 - Многу добро знаеш каде и нема потреба да ти 

објаснувам. Ти секој ден се гледаш сигурно со знаеш кој? А 

јас одвај чекам сабота, недела да дојде.  
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 - Другар! По полноќ си дојдов од таму, се 

расприкажавме за ова за она, не ни сетив колку беше 

времето. – Се насмевна Пецо, сеќавајќи се на убавата 

дружба со семејството на Елена.  

 - Добро тогаш, денов е преубав, ајде да прошетаме 

малку по падините, па тамам за ручек кај нив. Држи ми 

среќа, брат, откако ја видов Јана, од умот не ми излегува.  

 Пецо го погледна добро, но ништо не рече. Не една, 

туку триста среќи ќе му требаа на Мирче за да ја придобие 

Јана. Толку сериозна млада девојка немаше сретнато. Ја 

немаше слушнато на глас да се насмее, а кога се смееше, 

насмевката не ѝ стасуваше, до нејзините прекрасни очи. 

Навистина беше како од бајките по убавина, одеше како да 

лебди над земјата, секогаш разговараше со ист тон на гласот 

и покажуваше возбуда за ништо. Секогаш достоинствена со 

крената глава. Пецо сфати зошто е толку барана и сакана, 

секој што ќе ја види е како маѓепсан од нејзината убавина, а 

таа со своето студенило ги чува на дистанца и тоа креира 

загатка што момците сакаат да ја решат. „Сум имал голема 

среќа што не се заљубив во Јана како овој мој кутар другар. 

Елена е за мене погодена“, со љубов во срцето си 

размислуваше Пецо. Пецо забележа исто така дека, за 

разлика од другите две сестри Јана, се држеше по настрана 

од татко ѝ и никогаш во очи не го гледаше. Не прокоментира 

ништо за држењето среќа, па по појадокот Пецо објасни.  

 - Ајде тогаш, денес ќе те носам кон коријата нагоре, 

учениците ми рекоа имало некое кале, сакам да го видам. 

Потоа по сртот ќе свртиме лево и низ карпите ќе се симнеме 

во Долно Маало. Само момент да земам една книга за Елена, 

тамам изговор зошто одам пак.  

 - Зарем изговор ти треба, бре, другар, Елена очи не 

вади од тебе, готов си, готов, уловен, ха,ха,ха.  

 Пецо се зацрвени малку, па му рече: 

 - Гледај ти за тебе и работи да ја придобиеш Јана.  
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 - Давај некој умен учителски совет, другар, што да 

правам, сигурен сум знае за моите намери, од месечина се 

гледа. Не ми личи на глупава.  

 - Насамо треба да разговараш, па да видиш, нема да 

покаже интерес пред нејзините, што те гледам чуден.  

 Пецо и Мирко прошетаа два - три часа по падините, 

па капнати се спуштија полека кон куќата на Златевци. Од 

таа височина над куќата можеа да го видат убаво дворот и 

влезот на куќата додека полека се спуштаа виткајќи се де 

лево де десно по стрмната патека. Застанаа малку да се 

воодушеват на прекрасната панорама пред нив, додека Пецо 

со рака му покажуваше во кој правец е нивното село и кои 

се планините наоколу. Мирко гледаше и внимателно 

слушаше што вели Пецо, но со едно крајче на окото го 

демнеше дворот на Јана. Во тој момент како да имаше 

некоја натприродна моќ да ја извлече од дома. Ја забележа 

Јана како излезе од куќата, го свика кучето и тргна надолу 

кон реката. Мирко се возбуди целиот, „ех, имало Господ и 

за мене.“ 

 - Другар, оди ти право кај нив дома , јас одам да си ја 

пробам среќата – и не чекајќи одговор со трчање се спушти 

надолу по патеката.  

 Пецо во тој момент го одврати погледот од широкото 

пространство што како тепсија на дланка се гледаше од оваа 

височина, па погледна кон дворот на Златевци и ја забележа 

Јана како си игра со кучето. Остана така некое време 

набљудувајќи го Мирко со насмевка како јуриша надолу, 

нозе ќе испокрши по камењата. Се најде сега во небрано и 

беше неодлучен, сè уште се срамеше по малку да им 

досадува на добрите луѓе, но Елена го влечеше како магнет 

и му ја даваше потребната храброст, па внимателно се 

спушти полека надолу по кривулестата козја патека. Не 

биваше по два месеци учителување да шине нога, па да 

лежи в кревет, кој ќе ги учи децата, тамам добро се запознаа 
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и го прифатија во нивната средина, често му носеа набрани 

плодови од планината, дренки, смокви, лешници и што се 

нашло нешто од дома зготвено од мајки, баби и сестри. 

Пецо многу ја сакаше природата, па често ги носеше 

учениците на прошетка по падините и одржуваше час 

надвор на отворено. Замислен така за брзо време стаса пред 

вратата, ја извади книгата „Калеш Анѓа“ од Стале Попов од 

внатрешниот џеб на палтото, па со неа в рака тропна на 

вратата и си влезе пречекан со љубезност од постарите, а со 

љубов од Елена.  

 Мирко успеа здрав и прав да стаса до патот што 

водеше зад куќата и тука запре да си го поврати здивот. 

Поднаведнат со рацете на колената, со погледот снимаше 

наоколу да види дали ќе ја забележи Јана. Лисјата на дрвјата 

веќе беа повеќето попаднати, па ја забележа со кучето каде 

се шета близу до реката. Срцето уште побрзо му зачука.  

 - Сега е моментот да си ја одмерам среќата – си рече, 

па со брзи чекори се упати надолу прекутрупа да не губи 

време да го следи патот што се кривулеше де лево де десно. 

Кога наближи до Јана, за да не ја исплаши, подвикна од 

подалеку: 

 - Добар ден, Јано, леле каков прекрасен ден, само за 

надвор за прошетка. Може ли да ти се придружам?  

 Јана се заврти и го забележа зацрвен и задишан, се 

смилува на него, па ја крена раката да му мавне да дојде. 

Мирко како кученце му доаѓаше да скокне од радост. Се 

доближи до Јана, па одма се фрли на објаснување:  

 - Рано дојдов утрово, со Пецо се шетав по планинава 

ваша, колку е убава и живописна само, кај нас е рамно сè, а 

планините се далеку.  

 Јана кимна со главата и додаде:  

 - И јас сакам да се шетам по планина, често во пролет 

со сестрите и другарките одиме на собирање чаеви, а во есен 

на збирање плодови.  
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 Се движеа бавно по малата патека покрај реката, 

секој со мислите некое време, па Мирко не можејќи веќе да 

ја издржи неизвесноста проговори: 

 - Јано, имам една голема исповед, се надевам ќе ме 

сослушаш?   

 Јана си гледаше напред пред себе и точно знаеше 

што ќе рече Мирко, но немаше бегање, овој момент висеше 

над неа веќе два месеци, и повторно ја најде неспремна. 

Кимна со главата без да се заврти кон него, па рече: 

 - Кажи слободно.   

 Мирко на ова видливо издивна и доби додатна 

храброст. 

 - Откако те запознав, всушност од тој прв миг кога те 

видов со кошницата, се заљубив во тебе и само на тебе 

мислам. Доаѓам често само тебе да те видам, сигурно ова ти 

е познато. Пред да те запознам, женење не ми беше за брзо 

на видик, но сега сум сериозен.  

 Се движеа понатаму бавно, Јана со погледот надолу, 

додека Мирко ја впиваше со својот поглед и очекуваше 

вакво однесување, се срами сигурно, си помисли, па 

продолжи: 

 - Имам ли шанса да се надевам, само тоа кажи ми го? 

Едно нешто што треба да знаеш за мене е дека сум упорен 

многу, ќе доаѓам и ќе ти досадувам додека не добијам 

позитивен одговор.  

 - Доаѓај слободно, селово е отворено, не можам да ти 

забранам, но си го губиш времето со мене. 

 - Можеш ли да ми кажеш зошто? Дај ми некоја 

причина?   

 Јана остана да молчи, „поарно да не знаеш“, си рече. 

 - Или да погаѓам, што велиш? – ја погледна Јана, која 

се зацрвени малку. 

 - Ти има некој срце скршено во минатото, се кладам? 

 И ја фати нежно за раката за да ја запре и да ѝ 
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погледне во очите нејзини прекрасни, кои често ги криеше 

од неговиот жеден поглед. Јана му ја оттргна раката и луто 

го прострела со поглед.  Знаеше Мирко дека стапна на болно 

место, но се израдува затоа што ова беше прва реакција од 

страна на Јана, каде што има лутина има и страст, не е баш 

ладна како што сака да остави впечаток. 

 - Погодив, нели? Што се случи? Не можам да 

верувам некој да може тебе да те остави и со друга да 

замине?  

 - Не може, а?  Таква е машката љубов, цвикнува на 

прва препрека. – Се заврти Јана нагло и го рече она што 

често го размислуваше. – Кој ти дава право да ме 

испрашуваш?  

 - Не знам кој е тој будала што цвикнал, еве јас ти 

ветувам ќе се борам за тебе до последен здив, а тој 

неранимајко да ми е сега пред очи, партал ќе го направам за 

болката што ти ја задал. Но, не си ни прва ни последна со 

скршено срце, срцето ќе заздрави со вистинска нега и 

љубов. И за другата поента, не мислам дека има разлика 

помеѓу женска и машка љубов, еве ќе ти признам дека и 

моето срце беше скршено. Додека бев во војска мојата 

девојка се омажи и ме напушти, мислев срцево нема да ми 

заздрави, но еве сега е повторно полно со љубов за тебе.   

 - Твојата приказна не ме интересира, а мојата си е 

моја приватна. Те советувам да бараш утеха на друго место.  

 - Доцна е веќе, само тебе те сакам, верувај ми нема 

да зажалиш, ти ветувам – и ја стави раката на срцето.  

 Зборот ветувам уште повеќе ја разбесни, некој друг 

ѝ ветуваше бескрајна љубов, ветуваше дека никогаш нема 

да се разделат, а каде е сега? Се заврти нагло и со трчање 

замина надолу, оставајќи го Мирко збунет. Колку 

таинствена девојка полна со горчина во душата и со чувства 

во срцето. Кој ли беше тој маж што можеше оваа самовила 

да ја остави, а, бре, и ќерка на ѓаволот да беше, ќе се бореше 
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за неа. Природата на Мирко ведра, позитивна и неговата 

самоувереност не му даваа да потклекне и да очајува, ова 

тој го виде како позитивно светло, напредок. Наместо да 

очајува што не доби потврден одговор, тој се расположи, па 

со свиркање си продолжи по патеката.  

 - Ќе ја придобијам сигурно, па Јана и мајка ѝ да се 

вика. Кога покажа едни емоции, ги има многу други 

скриени во себе, само ќе треба да се работи на отклучување 

на тие емоции.  

 Јана со многу солзи што ѝ се слеваа по образите по 

неколку минути слепо трчање запре да си го поврати здивот. 

Се доближи до реката, зацрпи грст од студената вода и се 

плисна на лицето да се олади и да се смири.  

 - Што ми стана мене, што сум олку емотивна, мислев 

емоциите ги заклучив  во мене. Мирко успеа да ми се протне 

под кожа и да ми го расипе еквилибриумот. Никола е 

мерилото според кој сите ги мерам, но како него нема друг 

да најдам и не сум сигурна дали сакам да најдам. Што да 

правам? Не е виновен Мирко и не заслужува вака да го 

третирам, што ми стана што сум олку сурова. Ќе пробам да 

бидам посталожена и покултурна наредната средба. А беше 

згоден маж и очигледно имаше интерес за мене. Ќе пробам 

да го отворам срцето малку, да дозволам друг да влезе, 

немам друг избор. Боже, помогни ми само малку да си го 

подотворам срцето, никогаш нема да сакам како првиот пат, 

но барем малку да не ми биде празен животот. Јана си оди 

дома и жалејќи се на главоболка си оди во одајата да одмори 

малку и да си ги среди мислите. На крстопат некој се 

наоѓаше, се случуваа некои збиднувања околу неа што 

повторно ќе ѝ го сменат животот, дали на подобро или 

полошо, не знаеше да каже. Се вртеше де лево де десно на 

креветот, ѝ беше јасно дека се наоѓа на расчекор на 

нејзиниот живот и мораше скоро да прави одлука за 

животот понатаму. Мирко го направи своето, се декларира, 



~ 400 ~ 
 

сега картата беше во нејзината рака. Ѝ беше дадена нова 

шанса и од неа зависеше како ќе ја искористи. Истоштена 

ментално, задрема и како и секогаш во сонот доаѓа да ја 

тормози Никола. Ликот на Никола се изгубува и гледа како 

бел гулаб стои на гранка на дофат на нејзината рака, тамам 

да го допре гулабот, од некаде се задава јастреб и во еден 

лет го граба гулабот во своите канџи. Јана престрашена се 

разбуди, седна на креветот. – Што беше ова Боже, некој 

предзнак сигурно, но кој е гулаб, кој јастреб? 

 Следниот ден беше недела, сонцето се искачи од 

исток и го огреа селото Малиново, па сите, од мало до старо, 

од куче до маче, беа излезени надвор да уживаат во оваа 

дарба на природата пред да почнат студовите. Пецо и 

Мирко кај 10:30 часот се задаваа повторно кај Златевци. 

Додека Јана одмораше претходниот ден младите направија 

план за излет на падините на Мала Планина. Елена и Марија 

растрчани и возбудени спремаа кошница со јадење. На Јана 

ѝ се одеше на прошетка, но не сакаше нова сцена со Мирко 

како вчера. Баба ѝ ја забележа нејзината не одлучност, па ја 

поучи:  

 - Јано, чедо, оди, мила, со нив, што ќе правиш денес 

со нас старите, ех, да ти ги имам годините, не чекав два пати 

да ми речат! 

 Јана забележуваше дека и домашните ја бодрат и ја 

насочуваат кон Мирко. „Детето нема грешка, грешката е во 

мене“, си помисли Јана, но се сети на вчерашното ветување 

дека ќе проба да го подотвори срцето на сила ако треба, па 

така се спреми набрзина и пред Елена и Марија беше готова.  

Како елени и срни младината се искачи нагоре по 

кривулестата патека, најнапред како дива коза се пентереше 

по секоја карпа Марија, па Јана, Елена и Пецо, кои, откако 

подзаминаа од куќата и се скрија зад камењата и грмушките, 

се фатија за рака, а најназад одеше Мирко, натоварен со 

тешката кошница полна со јадење. Го искачија сртот, па се 
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спуштија по падините на десно кон една група на дрвја меѓу 

кои беше скриено едно кладенче. Оваа страна беше присој 

и октомвриското сонце ги грееше младите што со потскок 

се натпреваруваа кој прв ќе стаса до излетничкото место 

што го препорача Елена. Огладнети од едночасовното 

искачување на угорницата, ја послаа чергата на тревата и се 

распослаа секој кој кај виде. Јадењето за брзо го снема, 

петмина млади здрави имаа добар апетит. 

 - Јас сум најсреќниот човек денес – објави Мирко, 

сите го погледнаа, а Јана се зацрви. 

 - Не е вистина, јас сум најсреќниот – одговори Пецо, 

подавајќи ја раката кон Елена. 

 - Јас сум, кога ти велам, колку ќе ми биде лесна 

кошницата на враќање – се засмеа Мирко, на што сите се 

вклучија.  

 -Јана го погледна и искрено се насмевна. Марија 

стана прва да се напие вода од кладенецот, а по неа Пецо и 

Елена.  

 - Ајде малку да се прошетаме, да ни спадне јадењето 

– рече Елена и тргна надолу во шумата додека Пецо и 

Марија ја следеа.  

 - Оди слободно, јас да приберам сè што остана, ќе ви 

се придружам – му рече Јана на Мирко. 

 - А не, и ти заслужуваш одмор, јас ќе ги соберам. 

 - Но, не е фер, ти ја носеше кошницата, сега и да 

собираш! 

 - Во право си, ајде тогаш заедно.  

 Собраа сè набрзина и станаа да ги следат другите 

надолу низ шумата.  

 - Јано, сега во моментов сум пресреќен вака во твое 

друштво. Те сакам, верувај ми, јас сум спремен одма да те 

земам со мене. Само едно барам од тебе, да ми ветиш дека 

најсериозно ќе размислиш за нас и мојот предлог. Се 

извинувам од дното на моево срце ако те навредив со нешто 
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вчера, не ми беше таква намерата. Вети ми само ова и нема 

веќе да ти досадувам. Јана се потсети на нејзиното ветување 

од вчера да биде покултурна, поучтива и да му обрне 

внимание повеќе на Мирко, да експериментира, да види 

дали нешто ќе се роди во неа. Се заврти кон него, го 

прострела до срце со своите сини очи. 

 - Добро, Мирко, нема потреба од извинување, ти 

благодарам за вниманието и за искажаните чувства, не 

можам да ти ги возвратам во моментов, но еве ти ветувам ќе 

размислам, но ако ти се најде друга прилика, слободно барај 

ја среќата, немој само на мене надеж да имаш. 

 - Засега доволно ми е твоето ветување дека ќе 

размислиш, ќе си одам денес со полно срце.  

 Џеки, кој верно ја следеше Јана каде и да оди, се 

врати во тој момент од каде што душкаше по траги од зајаци 

по грмушките, па седна на задните ножиња и со исплазен 

јазик ја гледаше Јана. Таа се насмеа отворено и ја поткрена 

крпата од кошницата, скрши едно парче леб и му го даде на 

кучето.  

 - Колку убава насмевка имаш, така речи зрачиш како 

сонце да имаш во себе, треба почесто да се смееш.  

 Додека на Јана вниманието ѝ го одзеде Џеки, Мирко 

незабележително се доближи поблиску до неа, не можејќи 

да одолее на повикот на природата, се наведна да ја бакне 

на образот без некоја свесна намера, желбата и потсвеста 

царуваа со него и го контролираа. Јана насетувајќи нешто се 

заврти и усните им се споија на огромно задоволство и 

изненадување на Мирко. Јана ги затвори очите и се 

препушти на бакнежот, топлина ја обви и овие чувства 

силно ја потсетија на тие што ги доживеа со Никола за кои 

мислеше се само имагинација. Мирко се доближи поблиску 

и ја гушна нежно, шепотејќи нежни љубовни изјави, но за 

Јана моментот на занесеност и заборавеност помина, се сети 

дека не е со Никола, каде што за миг потсвеста ја однесе. Со 
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двете раце го потурна Мирко и го гледаше со запрепастен 

поглед. Мирко беше на деветти облак од радост и возбуда, 

па така не ги сфати сериозно нејзиното оттурнување и див 

поглед. Ги сфати како скромност и срамежливост. „Имам 

надеж сега гледам голема, се топи полека мразот околу 

нејзиното срце.“ Јана навистина беше засрамена, но не од 

она што мислеше Мирко, се срамеше што во интимниот 

момент со него таа се замисли дека е во прегратките на 

Никола и дека неговиот бакнеж го чувствува. „Добар човек 

е, како ќе можам во очи да го гледам, тој да ми дарува 

љубов, а јас да го изневерувам во мислите со друг“, чесната 

душа на Јана беше растргана. „Но, можеби беше ова само 

првиот пат, ме потсети на моите страсни бакнежи со 

Никола.“  Беше одлучена да го одржи ветувањето и добро 

да размисли за оваа чесна и искрена понуда.  

 - Ајде да ги побараме другите. 

 Стана Јана набрзина за да не ги забележи Мирко 

солзите во нејзините очи. За да се прибере, клекна и го 

погали Џеки по главчето, па му фрли една прачка надолу по 

патеката, а тој се загна да трча. Отиде до кладенецот, се 

напи малку вода и се зами лице додека Мирко ја 

набљудуваше. Без да го чека, тргна по Џеки. За скоро време 

ги најдоа останатите од друштвото завртени околу еден 

џбун на трнинки, си береа, си јадеа од плодовите и се 

кикотеа фрлајќи си трнинки еден на друг. Јана и Мирко им 

се придружија додека Џеки скокаше весело околу нив и се 

пикаше под џбунот.  
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       Глава 34 

Одлука 

октомври 1971 

 

 Мирко доцна попладнето си замина со колата, а 

Златевци го задржаа даскалчето на вечера за голема среќа 

на Елена, која ќе излеташе од радост. Пецо им беше редовен 

гостин, им стана како член на семејството затоа што го 

сожалуваа старите сам во едно одајче без родители, кутро 

даскалче, но и го негуваа како перспективен зет во 

семејството како идеална прилика за Елена. Добар, 

внимателен, учтив и учен, беа завист за сите семејства со 

девојки во селото. Пецо беше канет на ручеци и вечери и во 

другите семејства, но кај Златевци најслободно се 

чувствуваше. Им возвраќаше на гостопримството со тоа 

што ги занимаваше со читање книги навечер со својот 

ѕвонлив глас и така речи сите внимателно слушаа како 

многу воспитани ученици. Често дискутираа за актуелни 

теми, а меѓу нив честа беше феноменот на печалбарството. 

Пецо им објаснуваше за домашните и надворешните 

економски и политички збиднување што го создадоа овој 

бран на миграција во мирновременски услови, а досега 

невидено најголем. Сите позинати слушаа и ги голтаа 

зборовите на даскалчето. Во затишјето на разговорот кога 

сите останаа на момент замислени, Јана го праша Пецо за 

дозвола да ја задржи книгата „Калеш Анѓа“ што стоеше 

заборавена на масата.  

 - Слободно, Јано, затоа ја донесов, ја обработувавме 

со учениците досега, па не ми треба веќе до следната година 

– и ѝ ја подаде книгата на Јана. Јана се заблагодари, па 

повторно излезе од дома, насамо да се прошета и да ги среди 

некако мислите до вечерата. Не внимаваше каде оди, само 

го следеше Џеки по патеката и незабележливо патот ја 

одведе кај селскиот кладенец, кај жалната врба, некогаш 



~ 405 ~ 
 

омиленото место на Јана и Никола. Во овие четири години 

Јана немаше стапнато на тоа место. Го одбегнуваше како 

чума и секогаш наоѓаше изговор да оди по друг пат кон сред 

селото. Кога го виде местото, сега ѝ се навратија сеќавањата 

и таква тага ѝ се обви околу срцето, што снеможе. Ѝ се 

пресекоа нозете, па клекна до кладенецот и со рацете се 

обви околу половината и очајно плачеше, излевајќи ја тагата 

низ врелите солзи. Бакнежот денес беше сигурна дека е со 

Никола, толку се занесе, како да беше во друго време, во 

друга реалност. Тагата и празнината во душата повторно ја 

обзедоа и незапирливо липаше наглас и трепереше како 

лист со кој ветрот злонамерно си поигруваше. Џеки се добра 

до неа и ја гледаше милно и по малку зачудено, ја чувствува 

кучето нејзината болка, па цимолеше кутрото за неа. 

Сочувството на кучето уште повеќе ја дотолчи, не ја крепеа 

веќе нозете, па се струполи во клопче на земјата гушкајќи 

го Џеки, кој ѝ даваше безусловна топлина, љубов и верност 

во моментов кога најмногу ѝ требаше.  

 - О, Џеки, Џеки, што да правам кажи ми? Боже, давај 

совет и сила. Се нишкаше со кучето до неа некое време, па 

седна на земјата и го зеде Џеки во скутот и му зборуваше 

отворено како на човек. 

 - Ми се допаѓа Мирко, ќе се лажам сама ако речам 

не, но не е Никола и никогаш нема да биде, а никој не може 

во моето срце него да го замени.  

 Остана Јана вака некое време со својата тага, но брзо 

сонцето се скри и задува студено ветре, кое ја задрма до 

коски.   

 - Ајде, Џеки, да одиме, ништо нема да постигнеме со 

седење на студов, само некоја болест може да си навлечеме.  

 Наредниот ден сите зафатија кој угоре кој удолу, па 

Пауна се најде сама со Јана во одајата. Јана седеше близу до 

прозорецот и везеше додека со едно око погледнуваше во 

книгата, која беше широко отворена до неа.   
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 - Јано – ѝ се обрати Пауна, а таа беше толку 

замислена, што не ја слушна мајка си.  

 - Јанооо, ме слушаш, мила? 

 - Да, мамо, прости, се занесов малку. – Пауна само 

нежно, но продорно ја погледна, па продолжи.  

 - Ќерко, ќе те прашам нешто отворено, но искрено да 

ми одговориш, те молам, мила?  

 Пауна ја гледа упорно ќерка си со нежен мајчински 

поглед полн со љубов за чедото. Во очите на Пауна се 

оцртува и стравот што ја притиска на градите за Јана. 

Премногу сака Јана да е среќна, која мајка не сака? Да се 

одоми како што е редот, Пауна тежнееше по внучиња, да си 

исчека да им се радува. Врсничките нејзини веќе сите се 

измажија и по неколку дечиња им се држеа за скутините. 

„Господе, те молам не ме оставај долго да чекам таква 

радост.“ Се молеше во мислите Пауна.  

 - Кажи, мамо, што е? Ќе пробам најискрено што 

можам да ти одговорам. Оф – тивко извика во тој момент 

забоцкувајќи ја иглата во показалецот под ноктот, го пикна 

прстот во устата да ја ублажи болката, па го крена погледот 

кон мајка си. Пауна ја пружи десната рака и ја погали ќерка 

си по образот, нежно ѝ го извлече прстот од устата да го 

разгледа, го зеде бардето со вода, го изми, па од пазувата 

извади чиста марама и го заврза.  

 - Ќе ти помине како на куче, мила – се насмевна 

Пауна – но доста со работата, одмори малку, работата наша 

женска никогаш не се завршува.  

 Но, вистината беше дека Јана механички како робот 

ги правеше работите, отсутна со духот и расеана, па често ѝ 

се случуваа вакви мали незгоди. Ѝ ја знаеше болката Пауна, 

но се надеваше е отрпната досега и ја има закопано длабоко 

некаде во себе. „Зошто е тешко да разговараш за љубов со 

твоето дете?“, си помисли Пауна, но мораше да знае, па зеде 

здив и пред да изгуби храброст изусти набрзина:  
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 - Дете мое мило, кажи ми право, уште ли мислиш на 

твојата прва љубов? 

 Јана воопшто не се изненади од прашањето. Ѝ го 

читаше во очите на мајка си секој пат кога значајно ќе ја 

погледнеше. Знаеше дека кога - тогаш ќе биде прашана, ѝ 

беше сосема јасно дека ѝ задава болка на мајка си, жал ѝ 

беше, но не знаеше како да ѝ ја намали болката без да си ги 

прекрши сопствените принципи. Јана  ги растегна усните 

малку во насмевка, која повеќе личеше на гримаса. Ѝ дојде 

да прсне да плачи, да ги истури сите болки, страдања, очајот 

и тежината од душата на рамената на мајка си. Се загледа во 

далечината таму долу некаде кон реката, додека една солза 

ѝ се отркала од окото. Никој, па ниту мајка ѝ, забележа Јана, 

не се осмелуваше да го изговори името на Никола во нејзино 

присуство. Сите внимаваа да не ѝ нанесат болка, но тоа 

уште повеќе ја нервираше Јана. Да го изговараа името, 

досега можеби ќе се навикнеше и ќе отупеше на неговото 

име и немаше толку да се притресува и толку силни, темни 

емоции да предизвикува. „Времето лечи сè, велат старите, 

но зошто тоа за мене не важи? А ,не, не сум во право, отпрво 

бев бесна, лута, а сега е постојана тапа болка во душата, 

парче искорнато насила, кое нема никогаш да зарасте.“  

Уште една вистина имаше тука што често ја слушаше, дека 

првата љубов е најсилна и никогаш не се заборава. „Можно 

ли е тоа, оти ако е така, тогаш сите сигурно живеат со некој 

вид ваква тага во душата.  Ако воопшто сакале некогаш.“  

Се сети Јана дека мнозинството од генерацијата на 

родителите стапуваа во брак со лица што ќе им ги одбереа 

родителите, немаше простор тука за љубов и емоции пред 

брак. Кај некои, ако им се погодеа ѕвездите, се раѓаше љубов 

и почит подоцна, а многумина никогаш сигурно не знаеја за 

такви силни љубовни чувства какви што Јана имаше среќа 

или во случајов несреќа да ги спознае. Мајка ѝ ја 

набљудуваше некое време така занесена во мислите, се 
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приближи поблиску, ја гушна ќерка си цврсто во своите 

нежни прегратки, само како мајка што може за да ѝ даде 

утеха на својата ќерка.   

 - Мила моја, не требаше ни да го поставам 

прашањето, јасно ми е одамна. Но, сега молкот твој ми 

одговори најточно и многу појасно од какви било зборови, 

знам дека ти е тешко, мила, но не си ни прва ни последна 

што се заљубила. Судбината си игра со нас луѓето како со 

лист од дрво откорнат од есенските ветрови, не знаеш каде 

ќе дувне и каде ќе те остави да слеташ и да гниеш. Минатото 

е минато и не се враќа, завршено е одамна, мораш да гледаш 

напред во животот. Немој да дозволиш минатото да го 

одредува остатокот од животот. Што било, поминало, гледај 

напред, вчера не се поправа, но утре може да се планира. Со 

нов ден, нова навака, велеше мајка ми, што се случи, се 

случи, заборави и дај си шанса за нов почеток. Јана се 

разнежни од мајчинската прегратка и нејзините искрени 

совети. На едната солза се придружија безброј други, кои 

протекоа низ образите. На Пауна срцето ќе ѝ препукнеше од 

жал. Цврсто ја држеше и ја нишкаше лево - десно како кога 

беше мала, кога со еден бакнеж ќе исчезнеше болката, но 

сега ништо не можеше да направи што ќе ја ублажи болката 

на чедото. Речиси четири години поминаа од немилиот 

настан во дворот кај нив. Погледна Пауна низ прозорецот 

надвор, ѝ навирија сеќавањата, се вратија на тој кобен ден 

пред четири години како вчера да беше. Од тој ден уште 

еднаш ниту абер ниту глас не слушнаа од Никола. За да ја 

заштитат Јана и да не дозволат понатамошен раздор во 

семејството, свекорот Павле и свекрвата Илина ја советуваа 

Пауна да не ѝ откријат на Јана за случката во дворот. Но, 

Пауна сега се прашуваше дали постапија правилно. Јана 

мислеше дека Никола ја заборави и дека никогаш не дојде 

да ја бара, но не знаеше зошто, а тоа беше најтешкото, затоа 

што немаше завршеток, исчезна сè во воздухот како 
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никогаш да не постоело. А Пауна беше сигурна, Никола не 

дојде уште еднаш не сакајќи ништо да има со нивната луда   

фамилија. За ова го обвинуваше сопругот нејзин најмногу и 

сè уште вриеше од лутина кон него на оваа тема, но дел од 

вината носеше и Никола, ако ја сакаше доволно, ќе најдеше 

начин да ја надмине гордоста и да си ја земе Јана.  

 - Ете, не било речено – си велеше од време – на време 

за да се утеши, а знаејќи дека Борис беше најголемиот 

виновник – среќата си дојде, но ние ја избркавме, оф, кутро 

мое дете. – Си воздивнуваше Пауна. 

 Годините си врвеа неповратно, а Јана веќе беше 

завлезена во својата 24 година. Ергени доаѓаа со редици, 

праќаа стројници, ја бараа од цела околина. Убавината 

нејзина беше прочуена и ергени што никогаш ја немаа 

видено доаѓаа во Малиново да ја видат таа опеана убавица 

и на прв поглед се заљубуваа на самото место. Не еднаш се 

случуваше уште истиот ден кога ќе се запознае некој одма 

да ја побара за жена. Ергенчињата како гладни кученца 

трчаа по Јана, а таа не ги ни погледнуваше. Борис, поучен 

од поранешното искуство и свесен за гревот што го стори 

кон Јана, секогаш ги упатуваше кај неа за последен збор. 

„Ја праша ли ти Јана? Ако таа се согласи, јас давам 

благослов“, беше рефренот што многу често го 

повторуваше Борис. Но, таа, изгорена до дното на душата, 

ред по ред, еден по еден, сите ги одбиваше. Овој тренд 

почна многу да ја секира Пауна. Таа испушти една длабока 

воздишка, па продолжи да ја гали ќерка си и да ја советува.  

 - Времето одминува, мила, имаш среќа сега твојава 

генерација имате избор, ние немавме, кај ќе нè дадеа, таму. 

Мораш да направиш рационална одлука што ќе го афектира 

остатокот од твојот живот. Веќе многумина те побараа за 

жена, ти сите ги одби. Млада си, убава си ми, ќерко, но како 

вели песната, цвеќе се бере додека е росно, моме се љуби 

додека е младо. Ближиш 24 години, а тоа веќе не е возраст 
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за да бидеш чупа, уште една ако не се омажиш, ќе те пишат 

во стара чупа, знаеш како размислува нашиот народ. А 

најмногу, мила, ме секира ова заминувањето на момчињата 

во странство. Гледаш и сама само за тоа се зборува, се 

празнат селата од момчињата преку ноќ.  Сега - засега уште 

имаш голем избор, но тоа за брзо ќе го снема, па ќе ти остане 

може само избор по слика да се мажиш. Ќерко, знаејќи те 

тебе, ако не можеш да се одлучиш кога го гледаш човекот 

пред тебе, по слика ќе ти биде невозможно. Ти си многу 

чувствителна личност и уште поголема тага и страдање 

може да си нанесеш. Гледај отворај очи, ќерко, и одлучувај 

се што побрзо. Твој е изборот, за никој не те присилуваме, 

одлучи си ти. Но, мила, редици момци поминаа, на сите 

мани им најде. Јасно ми е дека во нив го бараш оној што ти 

е сè уште во срцето. Не го лути Бога, те молам. Подзапре 

Пауна со тирадата на совети, па одлучи да се доискаже. 

 -  Не сакам да ти се мешам, но морам да споменам, 

еве Мирко детево, а, бре, коли искрши по селските патишта, 

постојано доаѓа, а сигурна сум дека знаеш дека не доаѓа 

мене да ме види, ах. – Се насмеа Пауна.  

 Јана остана припиена во прегратките на мајка си 

додека зборовите нејзини ги слушаше придушено, како од 

длабочина, како ѝ вибрираат директно од градите на мајка 

си до нејзиното срце. Се обидуваше свесно да ги сруши 

ѕидините подигнати околу срцето, да најде некоја 

пукнатина, но беа тешки, со години зацврстувани, и ќе биде 

мачно да се срушат насила. Требаше време и многу 

внимание и разбирање. Но, времето истекуваше и се 

лизгаше како сув песок низ прстите, а за трпеливост од 

искуство знаеше дека нема таков јунак да се роди. Немајќи 

одговор од Јана, Пауна продолжи да си ги кажува мислите 

што деноноќно не ѝ даваа мир.  
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 - Ќерко, ќе ти извадат муабети, има разни злобни 

души на светот, дека нешто тебе ти фали... – На ова Јана ја 

поткрена главата, ги избриша солзите и рече:  

 - Па, ми фали, мајко, ум ми фали, ако имав ум и 

разум, немаше да дозволам да бидам изиграна.   

 - Ќерко, ти имаш и ум и разум, да не се потценуваш, 

не ја знаеме целата приказна што се случило, немој себеси 

да се обезвреднуваш, никогаш, ме слушаш? – А во себе си 

помисли „ја знаеме половината, ако не цела приказна“, се 

поткасна за усните Пауна растргана помеѓу желбата да каже 

за настанот во дворот или и понатаму да остане тајна за Јана.  

 - Сите мажи горе - долу се исти, мила, како во калап 

се одгледувани и негувани на исти начин во нашава 

култура, во нив е силата и без нив не е можно за жена да 

преживее. Светов не е за сама жена, а без маж нема 

семејство и деца, а децата се благослов и најголемото 

богатство на мајката. Вие, чедо, ми го исполнувате животот 

и за вас живеам, да ве видам среќни и удомени, ништо 

повеќе не барам од овој живот.  

 - Знам, мамо, те слушам, но нешто не ми дава во 

душава, срцево не ми заигрува по никого како што ми 

играше и трепереше по Никола.  

 - Треба да им дадеш шанса барем на некои, да ги 

запознаеш подобро, па можеби ќе ти заигра пак по некого.  

 - Ах, дај Боже да си во право, мамо – ѝ се искорна 

тешка воздишка на Јана.  

 - Те слушам добро, мамо, и ветувам ќе пробам, само 

за тебе, немој да очајуваш за мене, те молам.  

 - Не, мила, не за мене, за тебе, најмила. – Мајка ѝ се 

подистава настрана и ја погледна право во очи. – Тоа е сè 

што барам да ми ветиш, да пробаш, но не мораш толку 

тажно тоа да го изговориш, за иднината твоја станува збор.  

Како да ѝ објасни на мајка си како се чувствува кога и 

самата не знае да си објасни себеси.  
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 - Празна сум, немам чувства, можеби во право се 

луѓето ако речат дека ми фали нешто, ми недостасуваат 

чувства. Но, од каде тогаш пак болка и тага имам, убавите 

чувства се само длабоко закопани во мене, и ми личи дека 

никој веќе не ќе може да ги ископа. Разумот ѝ велеше треба 

да се одлучи за некого, а најмногу предвид доаѓаше Мирко. 

Проблемот беше што Мирко ѝ се допаѓаше како човек, но 

чувствата кон него беа повеќе другарски, знаеше да ја 

насмее, беше секогаш културен и учтив. Живот со него ќе 

биде најдобар компромис што може да го направи, но 

срцето ѝ велеше живот без љубов е празен бунар и таков 

живот нема да ја задоволи. „Што сакам јас?“ Одеднаш ѝ се 

појави оваа мисла низ главата, „само тагувам и боледувам, 

но ни сама си немам признаено што е тоа што сакам. Тоа 

што сакав го нема и нема никаква замена“, си призна Јана. 

„Но, можеби тоа беа младешките, речиси детски чувства, 

сега сум возрасна жена и треба така да се однесувам, да 

размислувам повеќе со глава отколку со срце, срцето им 

припаѓа на 17-18-годишните. Значи доаѓа време и мора да 

се донесе разумна одлука за мојата иднина. Зошто мора? Не 

можам ли овде да си седам, зошто морам да се мажам? 

Зошто сите притискаат, ми дишат така речи во вратот? 

Зошто жените се немоќни да одлучуваат за својот живот. 

Зошто оваа неправда?“ Чувствуваше како обрачот околу неа 

се стега постепено, но сигурно. Немаше излез, се наоѓаше 

во стапица, креирана од општествените норми во кои 

живееше. Девојка чесна од добро семејство мора да се мажи, 

мора да раѓа деца, да биде вредна домаќинка, да биде 

слугинка, мивка за секој еден во семејството од најстар до 

најмал, а никој да не ѝ рече едно благодарам за негата, за 

љубовта, за храната која секојдневно се појавуваше на 

трпезата. Каков апсурд? Горчливо се насмеа Јана, и со сета 

сила сакаше да го отфрли овој невидлив женски јарем 

создаван векови наназад од културата во која живееше и во 
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кој се чувствуваше спрегната и ја тргаше тежината на 

целиот женски пол. „Дали други девојки размислуваат како 

мене или со наведната глава ќе се впрегнат во јаремот и ќе 

си клинкаат цел живот додека не пцовисаат. Можеби им е 

подобро на тие што не размислуваат, туку слепо ги следат 

правилата и се тешат со зборовите ’ете така ни било 

пишано, така сакал Бог‘, кога всушност така сакале и така 

им одговарало на мажите. Кај има сила нема правдина, тоа 

е единствената вистина што можам да ја прифатам. Еј, 

неправда, кога сакав јас да се мажам, не ме даваа, сега јас не 

сакам, па ме притискаат. Зошто девојка не може да си биде 

господар на својата судбина и да си одлучува за животот? 

Сега ми даваат наводно избор, кога очигледно избор немам. 

Да бев момче, ќе имав избор да заминам во странство, или 

да се вработам во градот, да почекам за женење, на мажите 

не им мине рокот за женење толку брзо како на жените.“  

 - Мила, слушај ме што ќе ти речам – ја врати гласот 

на мајка ѝ назад од мислите. – Дај му шанса на Мирко, 

свесно насочувај ги мислите кон него, биди љубопитна за 

него и неговиот живот, не го одбегнувај друштвото со него. 

Дај си шанса да се роди искра на љубов, па на крајот на 

денот пак е твоја одлуката.  
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Глава 35   

Елена  

крај на октомври 1971 

 

 По вечерата Јана прва го напушти семејството и се 

повлече во одајата. Дедо Павле оваа вечер ги занимаваше со 

приказни, а Пецо зеде да ги запишува тие што не му беа 

познати на тефтерчето што секогаш го носеше со себе. 

Приказните се дискутираа во детали и се бараа поуките што 

народниот раскажувач сакал да им ги пренесе на луѓето. 

Најмногу дискусија се водеше за приказната каде што 

жената го надмудрувала мажот во секој чекор.  

 - Кој ја измислил таа приказна? Мора да е од жена 

измислена – се вмеша баба Илина – кој маж ќе признае дека 

жената е попаметна од него. 

 - Еве јас прв признавам, стара, ти си многу помудра 

од мене. Можеби некој храбар маж како мене си признал, па 

сакал да ја опише сопствената жена како многу итра. Знам 

мажи не знаат, со проштение, задникот да си го избришат, и 

ако не им беа жените вредни и умни за јадење, ќе пострадаа.  

 - Жените се исто интелигентни како и мажите, за тоа 

нема збор, само во нашава култура уште се третираат како 

помалку умни, а тоа е поради стравот на мажите, се плашат 

да не завладеат жените над нив – додаде Пецо. – Но, 

вистината е дека во бракови каде што има слога и заемна 

почит и каде што одлуките заедно се донесуваат има многу 

повеќе напредок и среќа.  

 - За тоа, даскалче, се сложувам сосема со тебе, јас 

ништо не одлучувам во животот без да си ја прашам 

бабичката.  

 Разговорот беше интересен, но Јана чувствуваше 

голем ментален замор и сакаше да почита малку пред да си 

легне, да се задлаби во приказната за да ѝ ги одвлечат 

мислите од разговорот со мајка ѝ. Им посака добра ноќ на 
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сите, ја бакна мајка си и баба си в чело, па ја напушти 

одајата. Почита малку, но не можеше да се концентрира на 

приказната, ја изгасна ламбата и се пови во креветот. Се 

вртеше натаму - наваму, но никако сонот не доаѓаше и 

покрај тоа што се чувствуваше сосема исцрпена. Помина 

можеби еден час кога слушна тропот пред вратата. Запре со 

вртењето и се преправаше дека е заспана, пробувајќи да 

диши рамномерно. Некој влезе во одајата и не 

церемонијално ја чкрапна ламбата и ја затвори вратата зад 

себе, па со брзи чекори се доближи до креветот, нагло ја 

крена покривката под која Јана се мачеше да глуми дека е 

во длабок сон. Немаше сила со никого да разговара веќе 

оваа вечер.  

 - Што ти е тебе, не ми е јасно – се слушна гласот на 

Елена. – Не можам веќе да чекам, мажи се или јас ќе те 

прередам, па после никој нема да те погледне веќе, зошто си 

толку дигната со носот, па сите момци ги гледаш од високо, 

како некоја принцеза да си, никој не ти е достоен. Елена 

зборуваше како навиена. Јана знаеше со сигурност дека се 

бендисуваат баеги многу со Пецо даскалчето, но дека 

работата беше дојдена до мажење беше новост. „Можеби за 

време на излетот има некое ветување паднато помеѓу нив, а 

јас, обземена од моите мисли, ништо не забележав“, се 

укоруваше Јана. Јана заборави на измамата дека спие и 

седна на креветот.  

 - Елена, смири се, што ти е, кажи ми што се случува? 

Едвај два месеци го знаеш Пецо, одма ли до мажачка стаса. 

А ако веќе си стасана, јас не те спречувам, среќна ќе бидам 

за тебе, ти ќе си го живееш својот живот, јас мојот. 

 - Е, не е баш така ти како што мислиш – Елена, 

разоружена од рационалниот смирен говор на Јана, седна 

нагло на креветот. – Мама денес ми рече нема шанси татко 

да ме даде додека ти не се омажиш и не ми направиш пат. 

Ако ти сакаш да останеш стара чупа, јас не сакам, сакам да 
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се мажам. „Аха, значи тука лежел зајакот, затоа мама денес 

одлучи да разговара со мене, имала дополнителен притисок 

кутрата“, си помисли Јана. Јана сакаше да ја гушне сестра 

си, знаеше дека ја копка нешто во душата, ѝ беше криво што 

по будно не ја надгледуваше и не ѝ ги откри подобро 

чувствата, туку себично се затвори во себеси и својата мака. 

Знаеше дека Елена секогаш беше љубоморна на Јанината 

убавина, на витката става, на висината, на сините очи, 

додека таа беше пониска, малку полничка, со очи со боја на 

лешник, исти како на баба Илина.  

 - Јано, ти ништо не знаеш за љубов, во градите имаш 

камен наместо срце и не ја препознаваш љубовта кај 

другите, толку си себична и само бендисана.  

 Јана многу ја жегна ова дрдорење на Елена, 

стрпливоста нејзина се намалуваше со секој изречен 

непромислен збор од сестра ѝ. Сакаше малку мир и тишина 

да ги разработи и среди мислите од денешниов ден полн со 

збиднувања, а сега и тој мал мир ѝ го разурна Елена со 

нејзината себичност и нестрпливост. На оваа тема можеше 

утрешниот ден да разговараат. Јана искрено ја сакаше 

сестра си, но, што и да направеше, таа отсекогаш беше 

љубоморна, разгалена и со детска тврдоглавост, која на сите 

им одеше на нерви, освен на Борис, кој ѝ попушташе затоа 

што го забавуваше или пак од незаинтересираност. Елена 

беше слична на карактер и изглед на татко ѝ, свртени спрема 

себеси, самозаљубени, секогаш во право, без мисла за 

другите.   

 - А ти пак сè знаеш за љубов, детиште едно, не знаеш 

уште носот правилно да си го избришеш, па ќе се мажиш. 

 - 20 години имам – се врекна Елена – и знам за љубов 

повеќе од тебе, ти немаш никакви чувства, маѓепсница си, 

сите така велат, сите момци се вртат околу тебе како 

потурени, а ти сите како зелени лубеници ги отфрлаш, еден 

по еден.  
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 Јана со еден скок стана се исправи и ја грабна сестра 

си. И самата се изненади од ваквата постапка, ѝ дојде да ѝ 

ја плесне една да ја вразуми, но се воздржа, па ѝ ги грабна 

рацете цврсто во нејзините и ѝ подвикна остро.  

 - Што знаеш ти, мрсулке една, за љубов и за чувства, 

и посебно какви чувства имам јас? Маѓепсница, а? Сестра 

ти твоја родена, вели некој или е твоја измислица? Секогаш 

сакаш да бидеш центар на вниманието и никаква мисла 

немаш за другите околу тебе. Знам многу добро што значи 

да се сака и да се изгуби тој што се сака и да ги врвам 

деновите обидувајќи се да ја скријам болката. Детиште како 

тебе не ми треба да ми дели памет за тоа што е љубов. 

Разбра! 

 Елена ја гледаше запрепастена со широко отворени 

очи. Таа секогаш била палава и немирна, но Јана никогаш 

вака немаше постапено со неа. Секогаш со благ укор ја 

подучуваше на пристојно однесување. Што е тоа што не 

знаеше за Јана, се прашуваше Елена и се засрами малку од 

себеси, „сигурно сум навистина обземена со себеси и не 

посветував внимание на средината околу мене, во право ќе 

е Јана.“ Со еден потег ги оттргна рацете од Јанините и 

молкум ја напушти одајата. Јана ја спушти главата на 

перницата, го зари лицето в перница и почна да липа, долго 

плачеше, не знаеше од каде толку солзи повторно, како 

браната да ѝ попушти. Се чувствуваше како да е непријател 

на сестра си, која сега заљубена сакаше пат слободен пред 

неа за да носи одлуки за мажење.  

 - Морам да поразговарам со мама, ако сака, нека се 

мажи, воопшто нема да ми пречи. Но, Јана знаеше дека 

непишаните норми на однесување од нивната култура ги 

држеа постарите вклештени и не им даваа слобода за 

флексибилност. Знаеше дека ако Елена се омажи пред неа, 

шансите за мажење ќе ѝ се намалат драстично, а може да ѝ 
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наштети и на Марија, најмалата сестра, која на 16 години 

брзо се ближеше на возраст за мажење.   

 - Ех, мајко мори, зошто не ме роди едно машко, па да 

правам што сакам. – Плачеше кутра Јана и си ја оплакуваше 

судбината долго во ноќта.  

 Село Брдо  

 Мирко се врати дома доцна попладнето во своето 

село Брдо, кое беше така речи на камен фрлање до Битола. 

Цел пат си потпевнуваше и не можеше да престане да се 

смее од радост. Направи големи напредок со Јана овој 

викенд и едвај чекаше да дојде наредниот ден, па да 

продолжи со освојувањето на Јаниното срце.  

 - Мајко, татко, дајте по една ракија ајде, колку сум 

жеден. – Родителите го погледнаа и завртеа со глава.  

 - Убава вест, сине? Гледам си нестрплив нешто да ни 

соопштиш. – Весело го гледаше мајка му Петра. 

 - Најубава, мајко, најубава, запознав една мома, 

полична од сонцето, поубава од сите принцези на светот, не 

можам да ви опишам – занесено објаснуваше Мирко – 

спремен сум за женидба.  

 - Е, аирлија, сине, таква вест веќе чекаме секоја 

недела, те нема со денови, па сигурни бевме дека во 

прашање е некоја мома. – Го потапка по рамо татко му Лазо.  

 - Еееј, почекајте малку, не е баш работата до 

честитање дојдена, јас сум спремен, ама невестата уште не 

е кандисана.   

 - Ама како ќе се жениш така, а момата не кандисана? 

Синко, не се мајтапи со нас стари луѓе. 

 - Ние со душа чекаме да се одомаќиниш и дома да се 

прибереш, а не да акаш по селски забави и со главата 

скршена да си доаѓаш дома.  

 - Ќе биде кога ви велам, за скоро време.  
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 - Дај Боже, сине – се крсти мајка му за благослов, „му 

дојде умот на детево.“ Мирко премногу радосен ги 

прегрнува родителите силно.  

 - Има нешто за мезнување дома, гладен сум како пес.  

 Мирко беше полн со енергија што се вртеше низ него 

и не го оставаше да седи мирно. Мезна со родителите, 

набрзина смени облека и приквечерината се упати кон 

месната заедница што беше одма на сред селото до 

амбулантата. Таму веќе беа наседнати десетина мажи на 

дрвените маси и играа карти и гласно разговараа. Овој се 

оженил, оној заминал во странство, оној добил син, некој се 

вработил в град и слични теми.  

 - Мирчее, кај си, другар, се изгуби, со недели те 

немаме видено – свика Петре кога го здогледа Мирко како 

влегува.  

 - Некоја те има фатено во мрежа, а? Чувај се, брат, од 

женска беља – дофрли Филип. 

 - Може женска беља да е, ама не се може без жени – 

се изнасмеаја гласно сите присутни.  

 - Ајде, Мирко, кога тебе ќе те жениме, доста ерген 

шеташ, ги помина сите села, ни една досега не најде. Ајде 

да куртулат чупите од тебе, ха,ха,ха – се надофрли Петре.  

 - Кога ќе ми дојде време, тогаш, не се брзам. – Но, 

ракијата фрчеше наоколу, се поднапија сите и јазиците се 

олабавија, па Мирко не можеше да издржи да не се пофали. 

 - Море, ќе се женам за брзо си мислам. 

 - Охооо, која е таа среќница, бре? Ајде аирлија.  

 - Еххх, не мора сè да знаете, па некој да ми ја 

преземе. Оваа девојка е само за мене створена и никој нема 

право да се приближи до неа оти очи ќе му извадам. – Се 

закани Мирко.  

 - Е која е, де, и од каде? Слабо се врткаш по селово 

наше, мора да е од друго место.  

 - Од селото кај што Пецо наш даскалува. 
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 - Каде е тоа село, слушнав некаде во скрките в 

планина? – Праша некој со пијан глас.  

 - Од Малиново ли? –Тогаш се огласи Филип, кој 

беше сосед со Пецо и го запамети селото.  

 - Да, од Малиново е девојката, ама какви само чупи 

има таму, не можете да верувате, и Пецето наше е уловено 

си мислам од една од нив. Но, како мојата лична немаааа.  

 - Чекај, чекај малку, слушнав нешто за тоа село, за 

некоја убавица невидена што сите момци ги враќа не 

бакнати, ха,ха,ха, – се изнасмеа Петре, па пак си крцна од 

ракијата. Мирко се намршти малку на ова, но ништо не 

проговори. 

 - Се радуваме за тебе, другар. Како се вика девојката, 

не ни кажа. 

 - Јана се вика – не можеше да издржи Мирко да не се 

пофали – ама таква личотија ни било ни ќе биде – и длабоко 

воздивна ставајќи ја десната рака на срцето.   

 - Охо, овој скроз се заљубил, бре. А Јана рече, а? – 

пак се огласи Петре, се почеша за главата и ја заниша бавно 

пијано.  

 - Е, сега, брат скроз си ја загазил работава. Сигурен 

сум дека слушнав дека Јана се вика девојката што на сите 

им дава корпа, ги отфрла сите момци што ја бараат еден по 

еден како црвосани јаболка. Ако е таа, навистина не се 

надевај многу, другар, само со срце скршено ќе си останеш, 

брат. Слушај ми го зборот.  

 Мирко веќе се вжешти од лутина, не сакаше прав да 

падне на името на Јана. Но, ракијата му го замати умот, па 

се фати сам во стапица.  

 - А зошто, сакаш да кажеш ми фали мене нешто, а? 

 - Ништо тебе не ти фали, красен ерген си, но таа твоја 

Јана или некого чека или нема интерес за мажи, ха,ха,ха, 

скраја од таквите – се насмеа Петре, на што му се 

придружија присутните.  
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 - Или досега се нема појавено некој достоен за неа 

како мене! – подвикна Мирко налутено и целиот вжарен во 

образите.  

 - Можно да е така, Мирче, можноооо, за твое добро 

да се надеваме дека е така. – Се надоврза Филип, додека 

другите се шибаа со лактите и се кикотеа.  

 - Ајде да се кладиме ако е таа истата Јана, за која 

имам слушано, дека нема да ја земеш, слушај ми го зборот. 

Еве се кладам на самото место по бавчата наша прочуена 

родна земја, како тоа парче земја нема низ цела Пелагонија 

– му рече Петре сè уште гледајќи си во картите пред него.   

 Мирко се замисли малку, нешто му велеше да не 

завлегува подлабоко во овој заговор и да не потпаѓа под 

навалувањата на присутните, но ракијата му додаваше на 

самоувереноста, која и онака ја имаше во голема мера, па ја 

пружи раката кон Петре и рече: 

 - Добро, еве да се кладиме дека ќе ја земам Јана.  

 - А на што се кладиш, Мирчееее, на овоштарникот, 

најдобар ви е во цело село, најубава девојка заслужува со 

најубавото да се кладиш– дофрли некој од насобраните.  

 - Мој избор ќе биде на што се кладам, а не ваш, не се 

мешајте тука – им свика Мирко. Овоштарникот не доаѓаше 

предвид да го стави на кладба, беше одма до куќното место 

и гордост на семејството.  

 - Е, кажи тогаш, де, на што? 

 - На лозјето наше еве се кладам дека до Ѓурѓовден 

најдоцна ќе ја земам Јана.  

 Фатија рака Мирко и Петре на ќеф на сите присутни, 

кои ги бодреа во оваа нивна игра на покажување машкост, 

и си продолжи бучната игра со карти придружена со смеа и 

пијано пеење. Момците што се кладеа, секој тврдоглаво 

убеден во својата победа, во нивната пијана затапеност 

воопшто не им текна дека се кладат со имот тешко спечален 

од нивните родители, имот што сè уште не им припаѓаше 
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ним. Наредниот викенд доаѓаше многу бавно за Мирко, кој 

беше нестрплив повторно да се најде во Малиново и 

повторно да ја види Јана за да продолжат од каде што запреа 

претходниот викенд. Како вообичаено, најнапред се упати 

кон школото да се види со Пецо и да се растовари од 

работите што му ги праќаше мајка му. Обично доаѓаше 

порано, но утрово му требаше да му помогне на татко му со 

некоја работа и така го фати пладне додека стаса. Беше 

претежно облачно и наликуваше дека дожд доаѓа од југ, но 

сонцето не се предаваше сè уште, па ѕиркаше овде - онде 

меѓу облаците. Штотуку ги запре коњите во дворот на 

училиштето, го забележа Пецо на прозорецот како му мавна 

со рака и покажува со прстот кон надвор. Мирко се заврти 

и ја забележа Елена како со еден ваган покриен со кујнска 

крпа во рацете се искачува забрзано нагоре. Пецо излезе на 

скалите на училиштето и се поздрави. 

 - Моите најомилени луѓе на светот ме посетуваат во 

исто време, каква среќа. 

 - А на кого повеќе се радуваш да го видиш, другар? 

Се надевам мене, ме немаш видено една цела недела.  

 - Се разбира тебе, другар – му намигна на Мирко и 

го сврти погледот повторно кон Елена.  

 Елена, целата зацрвенета од итањето по угорницата 

да го види саканиот, донесе питулици тогаш направени со 

лук, а мајка му на Пецо имаше пуштено зелници со праз и 

сирење и еден со тиква. Тројцата млади слатко си ручаа во 

скромната даскалова одаја. Мирко уживаше од една страна 

во друштво на овие заљубени млади, но од друга страна го 

копкаше да ја види Јана што побрзо. Бидејќи Елена беше 

тука, сега видувањето ќе остане дури за вечер, а шансите за 

да се најдат насамо беа минимални. Мирко со својот ведар 

карактер беше опортунист, па ја искористи шансата да ја 

распрашува Елена за Јана. Сакаше да научи некои детали за 

неа што би му помогнале во пристапот кон неа. На Елена, 
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која сакаше само Пецо да го слуша и таа да биде во центарот 

на внимание, веќе ѝ одеше на нерви Мирко со неговото 

папагалско повторување, кажи ми ова за Јана, она за Јана. Ѝ 

скисна еден момент, па се заврти кон Мирко и му рече: 

 - Знаеш што? Уште има муви да лапаш за Јана да ја 

освоиш. Посебен човек ќе биде тој што ќе ја има нашата 

принцеза – малку злобно одбруси Елена. 

 - Е, зошто, де, така, Елено? Еве јас сум тој посебен 

човек? Не мислиш ти?  

 Елена сфати дека претера малку. Во нејзин интерес 

ќе биде да го наговара Мирко да продолжи со освојувањето, 

а не да го обесхрабрува, па додаде понежно: 

 - А, бре, јас мислам дека си ти прилика за неа, но во 

случајов не е важно моето мислење, како што гледаш, таа е 

многу затворена и неодлучен тип, треба некогаш како со 

клешти да ѝ ги вадиш зборовите од уста.  

 - Ама чаре за моето кутро срце? – Мирко ги стави 

двете раце на градите и направи жален поглед.  

 - Не, знам, Мирче, ќе си одиш со скршено срце, што 

да ти правам? 

 - Немој, немој така, аман, не ја предизвикувај 

судбината, поткасај си го јазикот ајде одма – се издиша 

Мирко, па продолжи. - Само овде кај вас ме влече нешто. 

Нели е тоа љубов? Што мислите вие?  

 Елена многу добро знаеше што опишува Мирко, во 

неа се родија првпат длабоки љубовни чувства кон Пецо и 

имаше потреба постојано да биде во друштво со него. А кога 

не беше со него, чувствуваше празнина во душата. Таа веќе 

ги прекршуваше правилата на пристојно однесување за 

девојка на нејзини години со тоа што сама одеше кај 

ергенче. Но, за Елена немаше препреки што ќе ја задржеа да 

не го види Пецо барем накратко.  
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 - Навистина ли ја сакаш Јана толку? – малку со 

завист во гласот праша Елена. Мирко ги стави двете раце на 

срцето и се заколна. 

 - Се колнам во најмилото дека искрено ја сакам, ќе 

полудам без неа. – Елена го погледа продорно некој момент, 

како да сакаше да му види во душата.  

 - Кога е таква работата, единствена шанса што ти 

преостанува за да ја освоиш е да преземеш малку 

поригорозни чекори. – И значајно го погледна.  

 Мирко ја погледна убаво, сериозно држејќи го 

нејзиниот поглед подолго време. Сакаше да прочита во 

нејзиниот поглед дали ја кажува вистината или од себични 

причини сака да ја тргне сестра си, која можеби ја гледа како 

пречка пред себеси. Итра беше оваа Елена како лисица и 

само за своето дувло си водеше сметка. „Ех, другар Пеце, 

оваа девојка за брзо ќе те врзе в крпче“, си помисли Мирко.  

Но, беше среќен за другар му, ако ја земе Елена, на што 

натаму му личеше се движи работата, тогаш, наместо во 

оваа зандана во училиштето, ќе си се пресели тука кај нив 

додека даскалува овде, ручеци и вечери спремни за мерак 

како дома. Можеби со време ќе ја спитоми, но може му 

одговараше нему таква каква што беше дива.  

 Но, оваа мисла на Елена му се всади во главата и 

никако не го напушташе. Можеби беше во право Елена, ја 

знае сестра си, можеби ѝ треба малку потурнување за да 

донесе одлука и да ги ослободи чувствата. Ова требаше 

детално да се поразмисли и разработи. Му текна и за 

кладбата со Петре од минатата недела. „Леле, колку глупав 

непромислен потег, и сè поради мојов лабав јазик, и таа 

проклета ракија. Ех, Мирко, будала, ќе ме отепа стариот ако 

го изгубам лозјето, но нека ме отепа поарно ако ја немам 

Јана во мојов живот. Ако ја немам Јана, јас сум секако 

губитник.“  
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Глава 36   

Црква  

Митровден, 8 ноември 1971 

 

 Единствено задоволство на Јана последните неколку 

години ѝ беа утрата, свежиот воздух, тишината, мирот во 

душата пред светот да се разбуди, петли да пропеат, 

кучињата да лаат и луѓето да заџагорат. Пред запрежните 

коли да закрцкаат и да се тркалаат по калливите патишта. 

Тешко заспиваше и ноќта ѝ беше најголемиот непријател 

кога беше сама со своите мисли. Но, штом ќе зазореше, 

беше надвор веќе во дворот обидувајќи се да ги заборави 

соништата и сеќавањата на минатото. Така и ова утро се 

разбуди рано, па си излезе на прошетка низ дворот. Беше 

Митровден, па сакаше да се прошета пред да почне да се 

подготвува за в црква со семејството. Не сакаше да оди се 

разбира, немаше потреба ниту да види некого ниту да биди 

видена, ниту пак имаше верба во Бога. Но, знаеше дека ќе ѝ 

нанесе болка на мајка си, која беше побожна жена, па 

правеше напор да ја удоволи. Брзо се зазоруваше и Јана 

тргна полека по својот омилен правец кон градина под 

куќата, близу до реката. Џеки одма ја сети и се пушти по неа 

скокајќи од радост. Јана се наведна, го погали на главчето 

додека Џеки возбудено мавташе со опашката. Градината 

беше обрабена со хризантеми во разни бои, кои популарно 

беа познати како митровденчиња затоа што цветаа доцна во 

есента околу Митровден. Јана беше единствената од 

семејството што се грижеше за нив и секоја година ги 

размножуваше, па сега скоро ја заобиколуваа целата 

градина покрај оградата и два реда внатре во бавчата, покрај 

централната патека. Семејството понекогаш негодуваше на 

ова хоби на Јана. 

 - Внуко, цвеќе не се јаде, убави се навистина, но ја 

јадат земјата. – Понекогаш негодуваше баба Илина.  
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 Но, дедо Павле, исто мераклија по ботаника, ја 

поддржуваше. - Јано, бркај си ја работата со цвеќињата, 

завист сме на сите бавчанџии токму поради цвеќињата на 

Јана. Згора на тоа, цвеќето стара е храна за душата, како што 

се пиперките храна за телото. Земја има колку сакаш за 

работа, само да има кој да ја работи. Тој што не знае да цени 

цвеќе не знае да ги цени ни луѓето, не е така, а? Јана береше 

свежо цвеќе секоја недела и го уредуваше во неколку вазни 

што беа всушност земјени бокали или скршени бардиња. 

Јана му се воодушевуваше на издржливоста на ова цвеќе 

што не се предаваше сè додека не беше поклопено од 

неколку педи снег. Додека Јана се шеташе низ градината во 

зорите се осеќаше како да е во друг свет, како во бајките. 

Како да е опкружена од некаква мистична сила што ѝ 

шепотеше мудри таинствени мисли за животот на некој 

волшебен јазик, а таа имаше чувство дека секој момент ќе 

може да го разбере тој нивни јазик и да го протолкува 

значењето. Меѓу цвеќињата се осеќаше силна, заштитена, 

како нежните ливчиња на разнобојните цветови да ѝ даваат 

дел од нивната цврстина и отпорност, ништо друго не 

можеше да ја допре, доживуваше внатрешен душевен мир. 

Затоа ја користеше секоја шанса да избега овде во нејзиното 

царство. Одеднаш мирот и тишината ги распарува продорен 

глас што свежиот утрински воздух го пренесуваше 

надалеку.  

 - Јаноооо?  

 Се зачу гласот на Пауна, кој продре низ спокојот на 

Јана и ја врати во сегашноста од која очајно се обидуваше 

да се оттргне барем за малку. Јана неволно се исправи од 

каде што беше наведната покрај една хризантема со нежна 

лимоново жолта боја. Сакаше да набере букет за в црква, но 

нешто во душата не ѝ даваше да го откине баш овој цвет. Сè 

уште не беше доволно видливо, па и исправена Пауна не 

можеше да ја забележи Јана, па повторно свика. 
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 - Јано, Јано, ќерко, каде си? Каде појде ова чупе сега? 

 - Мајко, тука сум в градина – придушено одговори 

Јана – цело село ќе го разбудиш со викање. – И почна да се 

прибира кон дома.  

 - Како ќе сум ги разбудела, ќерко, сите се станати и 

веќе тргнати за в црква. Ајде спремај се побрзо, за резил ќе 

биде последни в црква да стасаме.  

 - Мајче, навистина голем резил, погледни наоколу, 

уште не светат сите куќи, сите си се свиeни во топлата 

постела. 

 - Мила, ајде те молам, побрзај не можам да те 

разберам што бараш уште рано взори во градината, ќе 

измрзнеш, мириса на зимата.  

 - Не се секирај, мамо, добро сум облечена, а студот 

некако ми ја чисти главата.  

 - Пак некои билки носиш, иста си како дедо ти, од 

каде доаѓа, по некоја ракатка треви носи.  

 - Букет ти набрав за в црква, еве повели – го зема 

Пауна со една рака, а со другата ја гали по образот. 

 - Убава таа на мајка, но лицето ти е мраз студено. 

 - Мајко, станати се Елена и Марија? Јас последна ќе 

почнам и пред нив ќе се спремам.  

 - Затоа те барам, дојди помогни ми, ги знаеш нив, 

има да се вртат неодлучно што да облечат. Јас веќе ставив 

вода да се топли за миење.  

 - Цк, цк, цк, женски маки големи, да не знаат што да 

облечат – саркастично возврати Јана. 

 - Јано! – ја одмерува Пауна убаво од глава до петици 

и продолжува. – Гледај убаво да се дотераш, празник е, цело 

село ќе биде таму, а и пoнекој гостин од страна. Го помниш 

разговорот од минатата недела? 

 - Добро, мамо, паметам, но те молам не ми го 

расипувај денот уште сабајле.  
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 - Знам, ќерко, знам, прости ми, пуста мајка 

најдоброто го сака за детето свое.  

 - А детето понекогаш треба да се праша што сака?  

 - Деца и жени кога се прашувале кај нас, мила, туку 

ајде да се спремаме, нема крај на разговорите, само 

запамети, пак ќе повторам, животот брзо мине, користи ги 

шансите и најди си друшка. 

 - А што ако останам со тебе, мамо, нема да ти биде 

убаво, јас ќе те гледам наместо да земате домазет за Марија 

или Елена. 

 - Мори, ајде ваму влегувај, измрзнав, кај најдовме 

овде да разговараме на студов. Сакам да останеш дома, но 

само со момче домазет, инаку сакам за твое добро да си 

заминеш одовде со момче, мила. Пауна погледна нагоре кон 

небото, кое беше ведро и навестуваше убав ден подоцна, па 

се заврти и влезе дома, а Јана по неа. Јана го зеде ѓумчето со 

топла вода и се искачи нагоре по скалите. Влезе во одајата 

нејзина, а таму веќе сестрите беа во полн ек на подготовки 

и расправии како вообичаено.  

 - Еленооо, дај ми го твојот бисер – се слушна гласот 

на Марија  

 - Е, не може, мој е, кој ќе гледа во тебе, мрсулке една. 

 - Мамооо, слушна, речи ѝ, мрсулка ми вели. 

 - Мрсулка си, туку што си, оди прво измиј се, па 

после бисери да бараш.  

 Во тој момент Јана ја отвори вратата и ги укори: 

 - Ајде доста вие две се расправате, еве топла вода за 

миење. Тура Јана во леѓенот, а пареата се крева нагоре кон 

лицето нејзино. Марија прва се добра до леѓенот, се изми и 

со прстите ја испрска Елена, која црекна: 

 - Ајјјј, кога ќе те фатам, ќе те искубам како кокошка! 

И ја тргна за косата. Сега Марија вреска и ја удира со 

тупаници:  
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 - Оф, леле, мајко мила, што ви е на вас двете, се 

подетинивте. Се фати Јана за главата.  

 Елена и Марија се полни со живот и неизмерна 

енергија, па често се судираат и расправаат за ништо 

посебно, но и се забавуваат заедно, се смеат на цел глас, па 

за брзо време пак на кавга ќе свртат. Јана им блазесуваше на 

сестрите за нивниот безгрижен живот и се надеваше 

секогаш да бидат такви весели и никогаш да не сетат тага и 

болка.  

 - Јанче, цеце, ај дај ми го твоето сино фустанче да го 

носам денес – ѝ се фрли Марија во прегратките на Јана – ти 

си многу лична во него, сакам и јас да бидам убава како 

тебе. 

 - Убава си ти, мила, па и вреќа конопна да носиш, 

преубава. Носи го кога си фрлила мерак на него.  

 Марија беше сега висока колку Јана и имаше многу 

сличности помеѓу нив, но сè уште беше слаба и витка како 

јасика. Пауна се појави на прагот на одајата во тој момент и 

рече: 

 - Марија, сите си имате ваши фустани, Јана ќе си го 

носи синиот. Пауна многу ја бендисуваше Јана во тој фустан 

затоа што бојата на фустанот ѝ ги нагласуваше очите.  

 - Ама мојот е детски, никаков, го сакам на Јана, а таа 

веќе ми дозволи. 

 - Слушај што велам јас, да не заигра сукалото.  

 - Е, нема правда во оваа куќа! Марија ги стави рацете 

на градите и седна налутено на креветот.  

 - Марија, дојди, мила, да ти ја исчешлам косата и да 

ти направам убава фризура. Јана извади од џебот 

митровденчиња. - Одбери си кои сакаш да ти ги ставам во 

косата.  

 На Марија ѝ светнаа очите од радост, ѝ се фрли во 

прегратка и ја бакнува на лицето. 

 - Ти си најдобрата сестра на светот!  
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 - Ајде, девојки, не се врткајте! – свика Пауна. – 

Побрзајте, срамота е последни да стасаме, што ќе речат 

луѓето: „Види ги мрзливи ќерките на Златевци, не им се 

станува рано“, никој нема да ве погледне.  

 - Море, гледај колку сме убави – се истопори Елена, 

кому му е гајле за мрзливоста кога има убавина да се види.  

Јана последна почна, но прва заврши и слезе долу во 

дневната одаја каде што баба Илина и дедо Павле беа веќе 

дотерани, си седеа и се грееја покрај пампурот. Јана ги 

поздрави:  

 - За многу години Свети Димитрија – и ги бакна 

двајцата в чело.  

 - За многу години, внуко, здравје, среќа и момче да 

ти донеси празникот. – Јана се насмевнува на овој 

вообичаен благослов, но ништо не врати.  

 Камбаната се одѕва во тој момент и ги повикуваше 

верниците на света богослужба во црквата. Илина и Павле 

станаа и се прекрстија. 

 - Ајде за убаво за арно, в година повесели, на помош 

да биде денов – и си тргнаа кон влезната врата, додека со 

тупот по скалите Марија и Елена се пуштија надолу.   

Селската црква „Свети Никола“ е на околу 800 метри 

оддалечена од нивната куќа, но голем дел од патот е на 

угорница, па си тргнаа полека. Јана ја зеде баба си под рака, 

а со другата таа се потпираше на бастунот. Како река 

селаните се зададоа од сите правци кон црквата, сè уште не 

порасонети, молкум се движеа, сè додека не наидеа на некое 

семејство, па со зарипнати грла се отпоздравуваа. На влезот 

во црквата секој што влегува се прекрстуваше три пати, 

палеше свеќа, а жените оставаа букети на иконата на свети 

Димитрија и по некоја пара како што беше адетот за здравје 

на семејството. Црквата беше преполна со верници, додека 

стариот свештеник Јован ја обавуваше богослужбата, а 

малите деца цимолеа во прегратките на нивните родители. 
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Некој од време – на време со поткашлување ја параше 

тишината, а младите застанати поназад во црквата си 

шепотат тивко и се погледнуваат едни со други. 

Богослужбата заврши, а во меѓувреме надвор веќе се осуна 

сосема, па селаните излегоа од црквата и застануваа во 

групи пред неа. Домаќинствата што слават Митровден на 

денешниов ден ги покануваа сите што ќе ги видат и сретнат: 

 - Ајде повелете да ни дојдете на славата, ве чекаме 

секако.  Не оти требаше посебна покана, кога некој славеше 

празник, се знaеше куќата негова беше отворена за сите. 

Јана, Елена и Марија штотуку излегоа од црквата кога од 

зад нив се нацртаа Пецо и Мирко. Пецо со наведната глава, 

со крената јака на палтото се обидуваше да се затскрие зад 

Мирко. Не му доликуваше нему учител да оди во црква, така 

го учеа дека религијата е опиум за народот и требаше тоа 

учење да им го пренесе на учениците. За да се оправда ако 

биде прашан, ќе им каже дека одењето во црква за него беше 

чисто од образовна цел, да се воодушевува на 

архитектурата, на уметничката вредност и мајсторството, на 

резбарите што го изработиле во толку ситни детали 

иконостасот на црквата и секако на многубројните фрески и 

икони во живописни бои во кои доминираше небесно 

сината боја. Пецо навистина се воодушевуваше на вредните 

талентирани раце на уметниците што го создале тоа 

уметничко дело, кое беше старо неколку века. Но, тој отиде 

во црквата повеќе поради овие добродушни селани што го 

прифатија во нивната средина, каде што уживаше огромен 

углед и не сакаше да ги навреди со тврдоглаво инсистирање 

на комунистичката идеологија, која тврдеше дека Бог не 

постои и дека сите што веруваат во догми се неуки и 

заостанати. Религијата и одењето во црква беа составен дел 

од традицијата на жителите, размислуваше Пецо и немаше 

сила што ќе ги запре луѓето да си ја практикуваат и 

почитуваат традицијата што се пренесувала со генерации од 
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колено на колено. „Кој апсурд, 500 години под турско 

ропство овие луѓе, токму поради таа религија, опстанале и 

ги зачувале верата и јазикот, а сега за дваесетина години 

комунистичко владеење сакаат луѓето да заборават преку 

ноќ.“ Вака замислен Пецо не забележа кога Мирко застана 

пред него, па се втурна во него, кој за малку ќе се судреше 

со Јана. 

 - Кочи, кочи – се насмевна Мирко подавајќи ѝ ја 

десната рака на Јана и гледајќи ја право во очи, а кога таа му 

ја подаде нејзината за да се поздрави, тој се поднаведна, ја 

крена до усните негови и ја бакна кавалерски. Јана се збуни 

и  се засрами малку, а тој бакнувајќи ѝ ја раката ја погледна 

и ѝ намигна лукаво. Со мака Мирко ја испушти раката на 

Јана, па постапката ја повтори со Елена и Марија, кои се 

кикотеа како зелени.  

 - Ајде, деца, да бегаме дома, ќе се видите после на 

сред село – свика Павле. Јана одма се заврти да оди, а Мирко 

ја задржа фаќајќи ја за раката. 

 - Без поздрав ќе одиш? 

 Јана се засрами, се заврти и му ја подаде раката  

 - Прости, Мирко, за многу години празникот, збогум. 

 - Не збогум, принцезо, до видување до подоцна – и 

повторно ѝ чкрапна со окото. 

 Јана само кимна со главата, се заврти, ја виде баба си 

како тој момент ја напушта црквата, па отрча до неа и ја 

фати под рака и си тргнаа надолу по патот кон дома.  

 - Требаше можи да ги поканиме децата кај нас на 

појадок – се запраша дедо Павле.  

 Јана не рече ништо, а Елена слушна и се понуди: 

 - Да одам да ги викнам, дедо?  

 - Не, сега е доцна, сигурно ќе ги викне некој друг, 

денес гладни нема да останат, многу куќи денес чекаат 

слава.  

 - Што мислиш ти, Јанче, за овој Мирко?  
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 Јана се сепна, но продолжи да чекори полека. 

Подзаостанаа поназад со баба ѝ, која тешко се движеше.  

 - Што да мислам, бабо, арен е, многу е весел, 

друштвен, но малку како празноглав ми личи, нема 

длабочина.  

 - Уууууу,, мила, многу тешко судиш?  

 - Имам добра учителка – ѝ одвраќа Јана на баба си.  

 - Еве сега уште една мудра мисла од баба ти да те 

научи пред да ме земе Господ. Кој пребира, мила, забира, не 

може сè да биде погодено. Ние со дедо ти прв пат се 

видовме кога дојде да ме земе, па ете се погодивме, некако 

проживеавме живот, некогаш премногу избор ќе те збрлави, 

не ќе знаеш што да одбереш. Најдобро е човекот да има 

добро срце, сè друго ќе си дојде на свое место. А детено 

мислам е добро, постојано насмеан и расположен. 

Злонамерните се тумруци луѓе. Јана, за да смени тема, ѝ 

рече: 

 - Бабо, немој уште еднаш да си споменала Господ да 

те земе, како така, немаш ни 70 години, не си стара.  

 - Ооо, чедо, како 120 се чувствувам да имам, болат, 

вијат коските, тежок живот поминавме ние, голи, боси и 

гладни растевме. Што видов јас, душманот да не види. Сè 

се собира на душата и телото од младост, мила, затоа не си 

собирај на душа, чедо, биди ми весела, не дозволувај црни 

мисли да ти виреат во душата, имај верба во Бога, твоето ќе 

си дојде. На Јана солзите ѝ навреа во очите, знае дека ѝ 

мислат добро и е свесна дека ѝ нанесува болка на баба си, 

која од година на година беше сè послаба и снеможуваше, а 

се држеше со цврста волја за да се израдува да ги види 

внуките со момчиња. Јана почна сериозно да размислува 

дека Мирко ќе биде решението, ако не најдобро решение за 

неа, тогаш за нејзините...? Јана во тој момент донесе одлука 

наредниот пат кога ќе ја побара Мирко да се сложи, па што 

ќе биде, нека биде. Штотуку вака помисли во мислите 
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повторно се наврати Никола и нејзината огромна желба да 

знае барем каде е, што прави, дали е женет или уште ерген 

шета. Сигурно ќе е женет досега и можеби има дечиња. Сега 

ѝ падна криво зошто не ја слушаше Мица кога таа сакаше 

да зборуваат за Никола секој пат кога ќе дојдеше на посета 

кај мајка ѝ во првата година откако Никола замина. Но, 

гордоста на Јана не ѝ дозволуваше, а и не сакаше да покаже 

слабост пред Мица, оти знаеше дека ќе прсне да плаче. Така, 

наместо да слуша, таа ѝ забрани на Мица да го спомене 

името негово. По неколку обиди Мица сфати дека Јана е 

сериозно повредена и дека секое споменување на името на 

Никола ѝ носи голема болка, па престана сосема да 

поттикнува разговор на таа тема. Наместо разговор за 

Никола, Мица ја фалеше надолго и нашироко својата 

другарка и многу од момците што дојдоа да ја запознаат и 

да ја побараат беа дело на Мица. Кај Јана сега се појави 

некоја силна желба да знае сè за Никола и ако Мица во 

моментов беше дојдена кај родителите, Јана несомнено ќе 

појдеше одма, па, солзи или не, ќе извлечеше сè за Никола 

што знаеше Мица. Но, ете така се случи, Мица го очекуваше 

своето второ дете и не беше во состојба да патува оваа 

година за Митровден на гости кај родителите. Солзите ѝ 

протекоа нечујно, се наведна наводно ги врзува врвците на 

чевлите да се смири малку. Но, Илина ја насети болката на 

внуката по треперењето на раката, ја поткрена нејзината 

рака и молкум ја гушна околу половината и ја потпре 

главата на Јана, која беше за една глава повисока од баба си.  

 - Мила, да земам малку здив, да запреме малку. 

Гајрет, чедо, гајрет, слушај што ти вели баба, сè ќе биде во 

ред. Сношти те сонував убаво, мила, свети Димитрија на 

помош – се оттурна нежно од Јана и се прекрсти. – Мила, ти 

седеше на една карпа толку осамена и загледана во 

далечината кога од некаде се зададе еден личен орел кон 

тебе, ти само ги подаде рацете кон него, а тој послушно 
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дојде, те зеде и се вивна кон небото со тебе. Одненадеж се 

појави еден сокол и се втури во него сакајќи да те преземе. 

Орелот лесно величествено те остави на едно дрво, па му се 

пушти на соколот, кој избега искубан. Орелот повторно те 

зеде и те поведе високо, а под вас имаше, само вода, вода 

додека око гледа. Мила, сигурна сум дека орелот е твојата 

друшка, те чека, те бара и ќе се бори за тебе. Само глава горе 

и гледај да не го пропуштиш кога ќе се појави.  

 - Ах, бабичке! – издивна Јана посилно притискајќи ја 

баба си до себе. Не веруваше во соништа, сепак ја 

расположија позитивното размислување на баба си и 

нејзината цврста верба дека сè ќе биде добро. „Затоа 

преживеала тежок живот, има внатрешна цврстина на 

душата“, си помисли Јана, „се надевам имам наследено 

нешто од таа сила.“  

 - Само напред гледај, мила, никако назад, и верувај 

нема фајде од самосожалување.  

 Бабата и внуката, една на крајот на животот со веќе 

испишана книга на животот, а другата на почетокот на 

животот со многу празни страници што чекаа да бидат 

исполнети, прикажувајќи си стасаа дома.  

 - Ех, чедо, Господ здравје и многу среќа да ми ти дај, 

не го ни сетив патот со муабет. Глава горе, ја потфати за 

брадата и ѝ ја покрена нагоре, а Јана не можеше да одолее и 

весело и се насмевна на баба си, бакнувајќи ја по старечкото 

збрчкано лице.  
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Глава 37   

Прошетка   

1971 

 

 Мирко беше расположен и поднапиен како никогаш 

досега. Се тетеравеше малку од преголемата 

гостопримливост на Малинчани, за кои откри дека ја печеа 

најсилната и највкусна ракија во целиот пелагониски 

регион. Со Пецо веќе од утрината по црковната богослужба 

помина пет - шест куќи, а можеби и повеќе, кои го славеа 

Митровден и веќе беа прејадени од вкусната митровденска 

гозба, а Мирко богами и препијан. А како можеше гостин да 

одолее кога домаќинките како да се натпреваруваат 

меѓусебно која од која повкусни и поразновидни јадење да 

изнесе на славеничката трпеза, а домаќините се фалеа со 

своите ракија и вино што се точеа без мера. Луѓето ништо 

не штедеа за овие настани и живееја за овие моменти на 

радост, на весела дружба, на вкусна гозба и жестока пијачка.  

Пецо и од порано не пиеше многу, но сега уште повеќе 

внимаваше, мораше да го задржи угледот како учител што 

досега со мака го стекнуваше за овие неколку месеци. 

Ризикот беше голем, а згора на тоа беше свесен дека угледот 

и почитта тешко се заработуваат, но многу лесно се губат, 

една мала невнимателност беше доволна да се изгубат 

неповратно. Пецо го засака селото и сите жители, посебно 

учениците, кои ги имаше од прво сè до осмо одделение во 

еден клас и за кои спремаше настава соодветна на секоја 

возраст. На ова се надоврзуваше, а можеби беше и главната 

причина, Елена Златеска, која му влезе под кожа и на Пецо 

му доаѓаше да пее од радост и да вика на цел глас. Ова беше 

новост за него, тој секогаш беше повлечен, школарски тип 

на човек, кого го интересираа книгите повеќе од луѓето. Но, 

откако ја сретна Елена, нешто во него се смени. Имаше 

читано за љубовта и љубовните чувства, но ниедна книга не 
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можеше да го опише она што тој го чувствуваше. 

Насмевката од лицето не му зајдуваше и стана 

поразговорлив и посвесен за чувствата на луѓето околу него.  

Најсвесен и најзагрижен беше за Мирко, кој беше 

импулсивен и не знаеше речиси ништо да зачува во себе, а 

по неколку чашиња ракија го до одврза јазикот и отворено 

се фалеше дека Јана е веќе негова. Луѓето го погледнуваа 

заинтересирано и мавтаа со главите не верувајќи му ни збор. 

Мирко беше дојден уште од синоќа, па двајцата другари 

разговараа до долго во ноќта и Пецо беше изненаден дека 

другарот веќе се пофалил не само на неговите домашни, 

туку и на сите бродчани, дека Јана ќе биде негова за скоро  

време. А најмногу го запрепасти веста дека на 

непромислена кладба го заложил лозјето на татко му,  кое 

беше гордост на семејството и каде што цело село се 

собираше на гроздобер. Пецо му го кажа своето мислење: 

 - Рибата, брат, уште в море, ти тавата на оган си ја 

ставил. Внимавај со вакво однесување можеш да си 

наштетиш самиот.  

 - Ти, другар, си премногу претпазлив, треба малку и 

ризик да се преземе. Не можам да издржам, ми доаѓа на цел 

свет да се пофалам.  

 - Да се пофалиш кога ќе има со што да се пофалиш. 

Оваа ситуација бара стрпливост, гледаш и самиот.  

 - Не сум многу сигурен во тоа веќе, паметиш што 

рече Елена?  Дека на Јана ѝ треба малку потурнување за да 

донесе одлука.  

 Пецо го погледна со поспан поглед и се обидуваше 

да разбере како размислува Мирко, се разбира беше 

невозможно да сфати затоа што беа сосема различни. Но, се 

плашеше ако овие пофалби стасаа некако до ушите на Јана, 

таа нивна кревка врска што штотуку се зароди ќе биде 

бесповратно прекината. Пецо не гледаше премногу 

позитивни знаци од страната на Јана, освен што беше малку 
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повеќе сега во нивно друштво, но сè уште беше затворена и 

само од време – на време се вмешуваше во разговорот. Пецо 

не забележуваше знаци што би му дале на Мирко право така 

да се фали насекаде, но, којзнае, можеби тој има 

информации и знаци што се недостапни за другите. Во 

моментов Пецо мораше да преземе нешто да го спаси 

другарот од самиот себеси. Излегоа од куќата на 

Степановци и крепејќи го Мирко, кој се шанташе лево - 

десно пијан дамла, се упатија кон училиштето, кон неговата 

ергенска одаја.  Гозбите за Мирко завршија за денес, одлучи 

Пецо. Беше сабота, па за среќа училиштето беше празно.  

 - Пецоо, иик – икна Мирко на цел глас – секирата во 

медот ти паднала, брат, каква чест ти прават селанивее. 

Кралски пречеци, бре. А паметам кога рече, леле, каде ќе 

одам во заостанати краишта. А гледај, луѓето 

гостопримливи, учениците паметни, најубавите девојки на 

светот, сè што е добро се збрало во ова село. – Со задебелен 

јазик и малку завидливо ги објаснуваше Мирко своите 

опсервации.  

 - Така е, Мирче, така, ама, брат, ќе нè избркаат и мене 

и тебе од селово ако продолжиш да пиеш од нивнава ракија. 

Пробав една, повеќе на отров ми личи. Џигерот ќе ти 

изгори. Како, бре, не можеш толку да се воздржиш, а и 

плескаш сè што треба и не треба на трпеза. Ајде те носам кај 

мене да одмориш и да ти се избистри главата малку.  

 - Не, никако, ништо не ми е, одиме сега кај Јана, 

 - Каква Јана, бре, ако те види ваков, ни мрсул нема 

на тебе уште еднаш да фрли, а не да те погледне, сè ќе 

расипеш што постигна досега, слушај ми го зборот.  

 - Што ми фали, бре, не сум ич пијан, еве на една нога 

ќе застанам да видиш. 

 - Не, не си пијан, ти верувам, само си препијан. Ако 

правиш вака, друг пат да не доаѓаш, и мене да ме резилиш, 

што ќе речат луѓето каков другар, таков и јас – си ја искажа 
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маката Пецо, кој во себе навистина вриеше поради Мирко и 

неговата немоќ да се контролира во туѓо село, кај туѓи луѓе.  

 - Ееее, сега ја претера, не сум пијан кога ти велам, а 

овде ќе доаѓам, за Јана, не доаѓам за тебе.  

 Пецо, водејќи го вака пијаниот другар, се доближи 

до училиштето од задната страна и набрзина го истрга 

Мирко внатре пред да забележат селаните што одеа од куќа 

на куќа на честитање и поминуваа по патот под училиштето. 

Го внесе со мака другарот во одајата и го седна на креветот, 

му ги собу чевлите и го преврти на креветот покривајќи го 

со јамболлијата. За кратко време Мирко за’рчи, додека Пецо 

додаде некое дрвце во шпоретот дувајќи за да се разгорат 

жарчињата останати од утрото. Пецо дури сега си дозволи 

да се насмее малку на зборовите на Мирко, навистина многу 

гостопримливи луѓето во селото. Најубавите јадења му ги 

нудеа, и само над него висеа. Каква само почит и сè поради 

тоа што беше учител.  

 - Нашиот народ колку многу цени школуван човек, а 

многумина немаа шанса да се школуваат.  

 -Ех, колку сум имал среќа во животот – си рече Пецо 

– што имам разбрани родители, па ме пуштија со благослов 

да продолжам да учам знаејќи дека ќе треба да одам на 

служба далеку од дома во други места.  

 - Јаноо, ме изгорее, Јаноо – си брблаше Мирко – ќе 

те земам, кучке една, ќе те земаам – си пееше штрекнувајќи 

го Пецо, кој мислеше дека е веќе заспан.   

 Пецо го стави чајникот да зоврие, а низ одајата се 

рашири сладуњав мирис на планински чај. Тури во една 

чаша и ја стави на дрвената наткасна до креветот што ја 

користеше за чување книги. 

 - Ајде ако не си заспан, пивни од чајот малку да го 

разредиш алкохолот во желудникот, да те отрезни малку. 

Штета што немам расолница.  
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 - Пијан сум од љубооов, не од ракијаа – процвика 

Мирко од под јамболлијата.  

 - Слушај, испи го чајов и преспи малку, инаку те 

качувам на колата и те испраќам дома, ваков нема да се 

појавиш пред Јана и Елена, и нивното семејство, јасно? 

 - Јасно, шефе, јаснооо, ти порасна главата сега од тие 

пофалби што ги добиваш од селаниве. Ех, сега гледам, 

требаше и јас да учам, колку било убаво како цар да те 

тантелат. Мирко заспа пред да го испие чајот со слатка 

насмевка на лицето. Очигледно беше каде му беа мислите. 

Не беше лош човек така и во пијанството беше мил и 

смешен. Пецо искрено го сакаше како другар и знаеше дека 

многу ќе си наштети на односот со Јана ако го види во вакво 

издание. Пецо ја заврти главата неколку пати, па зеде една 

од книгите што беа наредени на наткасната, седна на еден 

стол што му го направи дедо Павле, а на другата си ги 

потпре нозете. Прочита некоја страница, но и него го фати 

дремка од обилниот ручек, па си одрема така на столовите, 

додека тишината во одајата ја разоруваа дрвата од шпоретот 

што буботеа, прскаа и пиштеа по некои од позелени 

делчиња. Пецо од дремката го штрекна тропање на вратата, 

па за малку ќе се струполеше на подот. Полека со мака ги 

спушти нозете на подот. Му беа здрвени од не комфорното 

лежење на два стола, па му требаше некој миг да му се 

раздвижи крвта низ вените за да може да стане. Во меѓу 

време се повтори тропањето на вратата и се зачу тивко 

брборење. Пецо погледна низ прозорецот и се насмевна кога 

виде како сончевите зраци се пробиваа тек тук низ 

облаците, беше убав благ ноемвриски ден. Пецо се возбуди, 

а срцето му заигра во градите, претчувствуваше дека 

личноста што е на вратата е Елена, срцето негово така 

реагираше само кога беше во нејзино друштво. 

 - Не се тука очигледно, ајде да одиме – се слушна 

глас.                       
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 - Каде би биле тогаш, чекај да ѕирнам низ 

прозорецот.  

 Јасно се слушна гласот на Елена. На ова Пецо фрли 

поглед кон Мирко, кој ’рчеше на креветот и спиеше како 

заклан, па со брзи чекори излезе, затворајќи ја вратата од 

одајата за да остане топлината внатре. Ја отвори вратата и, 

како што веќе претчувствуваше, на вратата беа Елена и 

Марија. Пецо не можеше да ја скрие насмевката од лицето, 

а Елена цела озарена во лицето му ја возвраќаше. 

 - Леле, колку сте досадни веќе, само се ѕверите еден 

во друг – им свика Марија – ајде дојдовме да те побараме, 

те бараа кај Патковци, досега ве очекуваа да дојдете. А кај 

ти е гостинот, каде го изгуби?  

 - Спие како бебе, многу му одговара вашиот чист 

планински воздух. 

 - Сигурно му одговара и нашата чиста проѕирна 

ракија – се надоврза Марија – од која друга причина млад 

човек би спиел среде бел ден додека низ селото се славеше.  

 - Премногу се гостопримливи, во врат уште што не 

ни турија ракија. 

 - Ха,ха,ха – се изнасмеаја Марија и Елена. 

 - Е тоа е штосот, да пиеш, но да не покажеш 

пијанство, така вели дедо барем – Марија продолжи со 

разговорот.  

 - Доаѓаш сега – се вмеша Елена нестрплива – остави 

го нека спие кога не знае да се забавува.  

 - За момент, причекајте.  

 Пецо влезе во одајата, се зами на брзина, се зачешла 

и си го смени палтото затоа што претходното беше 

изгужвано од лежењето. Мораше да внимава и на изгледот, 

инаку одма ќе се слушнеше, не знае да се облече, па ќе учел 

деца. Тамам да излезе, се заврти, откина еден лист од 

тефтерчето што секогаш го носеше со себе, па му чкртна 

неколку збора на Мирко и го остави ливчето до чашата со 
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оладениот чај.  Излезе надвор сега замазнет во косата и 

залижан, а Елена едвај се воздржа да не му се фрли во 

прегратката. Се задоволи со тоа што го фати под рака, таа 

од една, Марија од друга, па го поведоа кон нивните добри 

соседи и пријатели Патковци. Мирко спиеше како заклан 

додека низ селото секаде одекнуваше весел џагор и по 

некоја песна. Отспа едно два часа, колку најголемиот дел од 

алкохолот да му испари од главата и малку да му се 

избистри мозокот. Стана разбушавен, истуткан и изгужван, 

беше жеден како камила, па го испи чајот оладен што го 

затекна на наткасната. Жедта со ништо не се гаснеше, стана, 

си тури уште една чаша чај, па се врати пак да седне на 

креветот. Тогаш го забележа писменцето, но немаше многу 

ентузијазам за на гости веќе, сакаше само Јана да ја види. Се 

зами, се зачешла, па погледна низ прозорецот кон дворот на 

училиштето. Секое движење му предизвикуваше болка во 

главата, а мачнина во желудникот.  

 - Претерав, многу изгледа претерав – со каење се 

укоруваше самиот себеси. Мораше да излезе надвор, се 

чувствуваше притворен. Со мака излезе и седна на скалите 

пред училиштето, додека светот повторно не се израмни. Ги 

затвори очите, малку да ја намали болката во главата. Секој 

шум, секој звук го маваше директно во мозокот. Собра сила, 

па стана и се прошета по сред селото, заврти неколку круга 

околу училиштето, па му се избистри малку главата и 

земјата се врати на својата оригинална оска.   

 - Ех, што магаре сум јас – пак се тажеше Мирко, 

знаеше дека не е за пешки одење, па си ги спрегна 

коњчињата и со колата се упати кон Патковци надевајќи се 

дека е сè уште таму Пецо, а можеби и Јана. Уште од далеку 

се слушна писокот на гајдата на Патко. Мирко се доближи 

со колата, но сè уште не се чувствуваше баш најдобро, па 

одлучи да направи еден свечен круг околу селото пред 

повторно да дојде тука, надевајќи се дека Патко ќе се 
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измори од дување, па ќе ја остави гајдата. И навистина 

среќата му се насмевна тамам се доближи до Патковци, ете 

ги Марија, Елена и Пецо штотуку излегуваа од куќата.  

 - Оооо, еве го Мирче, по свадба тапани, заврши 

ручекот. 

 - Море, ни ми се јаде, ни пие повеќе, ќе ми прсне 

главата, кога ја слушнав и гајдата, ми доаѓаше да му ја 

грабнам на гајдаџијата, да ја издупчам и нова да направам 

од трбушникот негов.  

 - Ха,ха,ха, ќе ти прсне дури од таму, кога имаш 

слабост кон ракиичката наша – се закикоти Елена. 

 - Ќе ве молам за ова ни збор на Јана, ве преколнувам, 

секој прави грешки, еве јас денес голема будала испаднав. 

 - Да не сте вие за малку да се повозиме на чист 

воздух, а?  

 Елена, сакајќи да биде насамо со Пецо подалеку од 

очите на возрасните, одма се сложи.  

 - Ете тоа не ти е баш лоша идеја.  

 - А да попешачиме малку, да ни спадне јадењето 

наместо возење. 

 - Денес не ме држат нозеве некако, па останува само 

возење.  

 - А Јана каде е? Не беше со вас? 

 - Ете каде го боли забот него. Јана беше и си замина 

дома, таа се однесува веќе како да е стара.  

Повторно се закикоти Елена. 

 - Ајде да ја поканиме и Јана тогаш, колку е убаво 

времето, штета е да седи дома. 

 - Кај ќе нè собере петмина на чезава?  

 - Не сметајте на мене – се одѕва Марија – 

продолжувам јас нагоре кон другарка ми Ѕвезда, да 

размениме малку искуства од денешниов ден. Им намигна 

Марија и си продолжи нагоре по патот потскокнувајќи си 

како детенце.  
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 - Одам да ја побарам тогаш Јана, вие со колата 

чекајте под куќата наша, во долот кај реката.  

 Елена со брзи радосни чекори се упати кон дома и 

уште свика:  

 - Јано, кај си сестро, ајде на прошетка, малку на чист 

воздух. Ене Пецо чека со колата.  

 Јана знаеше каде е Пецо, таму е и Мирко и го следи 

како негова сенка, но премолчи.  

 - Каде ќе одите?  

 - Не му се оди на Мирко повеќе по гости, па се 

договоривме да се повозиме малку, додека е убаво времето. 

Пауна ја виде неодлучна, па се вмеша: 

 - Јано, оди, ќерко, празник е денес и свежиот воздух 

добро ќе ти дојде – се добра до Јана и ѝ потшепна – а и да 

припазиш на Елена, не можам сама да ја пуштам со двајца 

млади. Јана ја погледна мајка си, кимна со главата, зеде еден 

шал од зад вратата и тргна кон Елена.   

 - До каде планирате да одите, деца? – се јави баба 

Илина, која беше легната на креветот да се одмори, 

пешачењето до соседите ја замори веќе.  

 - Никаде посебно, така малку по поле – одврати 

Елена. 

 - Е, да сте такви да тркнете до Потскок, да ми земете 

билки и маст за зглобовите од треварката Мара, ми 

завршија, а зима доаѓа, ќе ми затребаат многу.  

 - Секако, бабичке – ѝ возврати Елена и ја спрашти 

надвор. А Јана се доближи до баба си, ја бакна на челото и 

ја праша: 

 - Те боли колкот, бабо? 

 - Боли, штур да остане! 

 - Претера денес, до црква, до Патковци, треба да 

пазиш, друг пат со кола те носиме. Туку како да ја најдеме 

Мара, ако сакаат возачите да одиме до таму.  

 - Ако сакаат, ако не, нема ништо сосила.  
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Илина ѝ објасни како да ја најде Мара билјарката и Јана 

кротко тргна да ја следи Елена, која се врткаше возбудено 

низ дворот чекајќи ја:  

 - Ајде, Јанооо, ќе се стемни. 

 - Оди ти побрзај и прашај ги момците дали се 

сложуваат да одиме до Потскок.  

 Елена не чекаше да ѝ се каже два пати, со трчање се 

спушти по патот надолу. Јана си одеше умерено, елегантно, 

само на неа својствено, како вистинска принцеза, и го 

забележа Мирко, кој очите од неа не ги вадеше додека таа 

се доближуваше до нив.  

 - Ха,ха,ха, Јано, каква дозвола рекоа, до крај на 

светот ќе нè возат и назад ако треба, ха,ха, – весело се 

смееше Елена, додека Мирко ѝ подаваше рака за Јана да се 

искачи на колата смешкајќи се задоволно под мустаќ.  
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Глава 38   

Скршено тркало  

Истиот ден, 1971, с. Потскок, Битолско 

 

 Дрвените колца на чезата се тркалаа нерамномерно, 

потскокнувајќи од време – на време кога некое од нив ќе се 

поткачеше на некои камења одронети од големите карпи од 

ридот и расфрлени од природата што со милениуми 

постепено стрпливо делче по делче со нејзината моќ преку 

ветерот и дождот ги одвојуваше од грамадните гранитни 

карпи и ги сееше надолу по ритчињата. Како колата се 

спушташе надолу кон низината чкрипејќи и крцајќи, 

носејќи ги веселите млади луѓе што се кикотеа со секој 

отскок на колата, камењата се ретчеа сè додека сосема 

незабележливо ги снема и возењето стана рамномерно. 

Коњите на Мирко беа убави лични ѕверки, накитени со 

ѕвонци што весело ѕвонеа со секој нивни чекор. Се движеа 

бавно со благ тропот на коњите, уживајќи во убавиот ден 

надвор под отворено небо. Сонцето некако се избори, па ги 

разбрка облаците и сега срамежливо ги грееше младите луѓе 

со зраците давајќи им впечаток дека е потопло отколку што 

всушност беше. Елена доминираше со разговорот како 

вообичаено, а Мирко, кој обично ѝ се спротивставуваше на 

мислењата и сакаше да води полемика со неа, денешниов 

ден беше по ќутлив затоа што секој отскок на тркалата на 

колата го чувствуваше директно во мозокот. На Јана ова 

ситуација ѝ одговараше, па поголемиот дел од времето го 

помина во набљудување на широкото пространство околу 

неа, така што не ни забележа кога веќе стасаа до соседното 

село Потскок, кое беше многу поголемо од Малиново, а 

куќите беа погусто сместени една до друга како што беше 

карактерот на полските села. Можеби затоа што земјата 

беше многу поплодна, па не сакаа да ја трошат на големи 

дворови и гумна, си помисли Јана, која секогаш ја 
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забележуваше оваа разлика помеѓу полските и планинските 

села, но плодна земја или не, за неа Малиново беше 

најживописното и најубавото село. Поткачи се само на 

некое ритче и имаше што да се види нaоколу, шума, карпи, 

падини, поле. Од ова село можеш само куќите на соседите 

да ги видиш, ова на Јана ѝ даваше клаустрофобично 

чувство, нејзиното око бараше да гледа пространства пред 

неа, планински сртови во далечината.  

 - Продавницата гледај е отворена, може да запреме? 

– свика Елена и ја оттргна Јана од размислувањето. Мирко 

без да чека дозвола од никого им свика на коњите.  

 - Оооојјјј, Сивче, оооој, Лиско! – и ги запре токму 

пред продавница. Елена прва скокна како полетна срна, а 

Пецо одма по неа, и додека Јана се двоумеше, Мирко ѝ рече.  

 - Јано, ако сакаш да ги оставиме тука, ние да 

продолжиме до баснарката. Јана го погледна Мирко и 

одлучи дека е во право, нека се подружат Елена и Пецо 

малку насамо, тие секако за брзо време ќе се вратат.  

 - Билјарка, треварка, не е баснарка – го поправи Јана, 

а Мирко на ова широко ги растегна усните во насмевка. 

Каква било реакција од Јана беше добредојдена за него. Во 

себе сè уште се кудеше до бескрај за претерувањето со 

пиење денес затоа што сега му требаше цела енергија и 

интелигенција во моментот да се покаже во најдобро светло 

пред Јана. Но, Мирко со заматена глава немаше намера да ја 

испушти оваа прекрасна шанса да помине некое време 

насамо со Јана.  

 - Еј, вие двајца! – свика по Елена и Пецо додека веќе 

ги потргна уздите од коњите кон себе – ајде гугукајте си 

малку насамо и да ми купите една кутија наполитанки со 

лимон, омилени ми се. Ние продолжуваме до баба Мара, па 

ќе ве собереме за едно пол час до час најдоцна. Јана го 

погледна и зина да му противречи дека не им треба еден час, 

но ја прекина Елена во тој момент. 
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 - Јано, знам што сакаш, ти не треба да ми кажуваш 

ништо. Чоколади, сестричке, цел пакет ќе ти купам – 

зборуваше Елена сè додека не се пикна во продавницата. 

Пецо само им мавна со рака и ги крена рамената да покаже 

дека немаше избор, мораше да ја следи волјата на Елена. 

Мирко ги збодна коњите и по упатството на Јана тргнаа 

налево по патот кон крајот на селото да ја бараат бабата 

Мара. Куќата нејзина беше последна во селото или прва, 

зависи од кој правец гледаш, и малку одвоена од останатите 

куќи. На стотина метри од куќата беше главниот пат што 

водеше кон градот. Дворот на бабата Мара беше полн со 

разни растенија што таа ги пресадуваше во дворот од 

планината и полето, ги негуваше и од нив правеше разни 

мевлеми, масла и мешавина на чаеви. Ова нејзино хоби на 

одгледување на билките започна од пред дваесетина години 

кога застари жената и веќе не можеше како дива коза да 

талка по планините и полињата за да ги собира билките и 

плодовите. За шумски плодови што ѝ требаат сега пушташе 

по некое од селските деца, а за трудот ги наградуваше со 

тегла од својот прочуен лековит мед. Баба Мара добро се 

познаваше со баба Илина затоа што беа другарки од исто 

село, па ѝ нададе на Јана многу повеќе од природните 

лекови отколку порачката од Илина и не сакаше да чуе Јана 

да ѝ плати за лековите.  

 - Никако, внуко, со аир ги давам, за Илина моја сè 

најдобро, и да и кажеш во овча кожа да го витка болниот 

зглоб и полупки топли да реди ноќе. Доодени сме, чедо, 

измачени до немајкаде, ќе боли дури оттука, туку гледајте 

вие младите чувајте си го здравјето од сега. Леле, исто како 

Илина да ја видов, имаш иста става како неа, внуко, сите 

ергени воздивнуваа по неа кога беше млада – и му намигна 

баба Мара на Мирко читајќи го точно неговиот занес кон 

Јана. Не ѝ требаше објаснување или прашување на мудрата 

старица кој беше младичот со внуката на Илина, беше јасно 
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дека не ѝ беше свое. Мирко сакаше да ја праша старицата 

дали има лек за главоболка, но не сакаше да ѝ даде на 

знаење на Јана, па си го поткаса јазикот и премолчи. Јана 

учтиво ѝ заблагодари на старицата, обидувајќи се повторно 

да плати, но таа беше одлучна, па Јана спонтано се наведна 

и ја бакна на образот оваа вредна и добродушна старица. Таа 

се насмевна од задоволство, ретко од кој добиваше бакнеж, 

живееше сама, децата нејзини се разбегаа по светот.  

 - Алал да ѝ е млекото на таа што те доела, внуко. 

Голем поздрав до мојата Илина, којзнае дали Бог ќе даде да 

се видиме уште еднаш.  

 - Ќе се видите како не, бабо Маро, на пролет да се 

стопли, ќе те земеме на поседок. 

 - Само ако Бог сака, мила, ајде сега со здравје, со 

добро, деца, среќа да ве прати во животот и добро ви 

здравје.  

 Јана се разнежи за старицата, ѝ стана жал зошто сама 

живее, а никој од нејзините деца и внуци не останале тука 

да живеат. Сопругот нејзин беше загинат во војната, трите 

ќерки мажени во други села, а синот единец по земјотресот 

во Скопје во 1963 година отиде да помогне во 

расчистувањето на урнатините и уште еднаш не се врати во 

селото. Се вработи таму, се ожени и само неколку пати во 

годината доаѓаше на посета кај мајка си. Мирко ја 

искористи пригодата, па ѝ рече на Јана.   

 - Ајде да се повозиме уште малку наваму, па ќе 

свртиме круг и ќе се вратиме од другиот крај на селото. Јана 

замислена само кимна со главата. Мирко, двојно заматен, 

едно од близината на Јана седната до него, а друго и од тоа 

пусто пијанство што сè уште не го напушташе, ги збодна 

коњите кога излегоа на широкиот селски пат. Се повозеа 

така некое време, секој со своите мисли. Мирко забележа 

знак на патот, се поднасмевна и без збор заврти десно кон 

помалиот пат. Немаше ништо да наштети ако ја прошета 
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Јана набрзина покрај неговиот крај, да знае каде оди кога ќе 

дојде време, си помисли Мирко. Разговараа за билки и 

растенија и некако темата се надоврза на разговор за 

земјоделие па Јана некако беше изненадена од знаењето на 

Мирко во оваа област. Јана прв пат целосно се отпушти во 

негово друштво и се впушти целосно во разговорот сакајќи 

да научи нови методи на земјоделие од Мирко. На Мирко 

очите му светнаа од радост, конечно најдоа заедничка тема 

на која можат како возрасни да разговараат. Иако повеќе 

сакаше да води романтичен разговор со Јана, мораше да се 

задоволи и со ова засега. „А да си ја одведам јас право 

дома“, нешто му шепна во главата на Мирко, „толку е мила 

и убава вака опуштена и разговорлива.“ Мирко ни самиот 

не забележа кога се наближија до неговото село, кога 

недалеку го забележа свијокот на патот зад кој се криеше 

реката Црна, а од другата страна на брегот нејзин беше 

распослано неговото село. Како Јана да му ги читаше 

мислите, во тој момент рече:   

 - Мислам дека треба да се вратиме назад, ќе нè чекаат 

Елена и Пецо.  

 - Само уште малку, сакам да ти покажам нешто, ене 

го гледаш она мало ритче, не е ни ритче по ваши стандарди, 

туку тумба, зад него е реката. До таму ќе одиме.  

 - Ќе нè стемни за назад, Мирко? – Јана не беше баш 

многу волна за понатамошно возење. Беше доцна попладне 

и залади малку повеќе.  

 - Ајде уште 10-15 минути, на враќање ќе одиме 

побрзо по широкиот градски пат. Го поминаа свијокот и 

застанаа малку на тумбата, додека Мирко ѝ објаснуваше 

возбудено за селото негово, ѝ покажуваше каде низ полето 

се расфрлени нивите, за што претходно разговараа. Јана ја 

гледаше реката, која полна со вода од есенските дождови се 

виткаше како змија низ полето.   
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 - Сакаш ли да поминеме покрај мојата куќа да видиш 

каде живеам? 

 - Не, Мирко, прости, но знаеш дека не е достојно, 

гледам, убаво е вашево село, но во друга пригода, со 

поголемо друштво. 

 Мирко издивна тешко, но немаше ништо да добие со 

инсистирање, па рече: 

 - Ајде тогаш да слеземе само до реката да се напојат 

коњите и се враќаме – и не чекајќи одговор ги збодна 

коњите по патот што сега се спушташе надолу кон реката. – 

Нема проблем – рече, но погледна кон запад, каде што 

сонцето забрзано се спушташе.  

 Но, судбината имаше нешто друго планирано за Јана 

и повторно вмеша прсти, замрсувајќи ѝ ги плановите и 

комплицирајќи ѝ го понатаму животот. Коњите можеби 

насетија дека се близу до дома или пак ја помирисаа водата, 

па жедни забрзаа надолу по удолницата. На десетина метри 

до реката тркалото на десната страна каде што седеше Јана 

се откачи и Јана се плесна во реката, а Мирко испуштајќи ги 

уздите успеа да скокне на брегот од реката, но изгуби 

рамнотежа и се затркала кон водата. Коњите преплашени 

сега ја спраштија да бегаат во полн галоп со колата 

клацкајќи се зад нив на едно тркало. Мирко си го поврати 

здивот, кој му се одзеде за кратко од падот и со еден скок 

стана и ја извлече Јана од реката и ја стави на мократа трева. 

„За среќа беше падната во водата близу до брегот, ако беше 

по внатре, можеше да се удави“, си помисли Мирко.  

 - Јано, Јано, Јанче, добро си, опули се те молам!  

 На Јана трепките ѝ се раздвижија и полека ги отвори 

очите.  

 - Прости ми, прости ми, само биди добро, леле, што 

се стори. Можеш да станеш? – И пополека ја исправи на 

нозе, држејќи ја цврсто. Јана зашеметена од падот беше 

потресена и не знаеше каде се наоѓа. Погледот не ѝ беше 
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фокусиран, се исправи, но одма ѝ се стемни, па се 

затетерави готова да падне, но Мирко ја закрепи држејќи ја 

со едната рака околу половината. На Јана многу ѝ студеше 

и почнаа вилиците да ѝ се тресат неконтролирано, дали од 

шок или студ, или можеби комбинација на двете. Мирко ја 

седна на земјата, го соблече палтото и ја наметна. Немаше 

друго чаре, мораше дома да ја носи. „Ете судбина била“, си 

рече, „но само здрава права да биде, за другото ќе 

размислуваме после.“ Мирко без понатамошно 

размислување ја крена в раце, ја припи до своето тело да ја 

стопли и со брзи чекори се искачи нагоре, го премина 

мостот и сврти лево движејќи се покрај реката. Го одбра 

овој пат како најбрз до неговата куќа, но исто и за да се 

затскрие од погледите на некој случаен минувач. Мирко го 

носеше тој бесценет товар во рацете збивтајќи од умор, 

додека страв огромен го обви за Јана, која се омрцлави во 

неговите раце и знаеше дека има изгубено свест. Стравот му 

даваше сила да истрае и за десетина минути стаса до 

неговата куќа, ја пречекори ниската ограда од бавчата, со 

брзи чекори се упати дома и ја однесе Јана право во неговата 

одаја. За среќа или несреќа во ситуацијата никој од 

домашните не беа дома. Мирко се обвинуваше до бескрај за 

ситуацијата, ја оплескав работава до бескрај. Тркалото не е 

криво, јас сум крив за многу работи. Тркалото попушти од 

траскотот по камењата, секој викенд натаму наваму. 

 - Јано, Јано – ја плескаше нежно по лицето. Јана 

отвори очи.  

 - О, Боже, сполај ти – погледна Мирко кон таванот 

во знак на благодарност, ја потпре Јана на креветот.  

 - Сè ќе биде добро, сè, седи тука, одам да видам...  

 Излезе и набрзина се врати со крпи памучни в раце и 

една шарена роба од мајка му, која секогаш ја чуваше 

закачена на клинец на вратата. Ја избриша нежно колку што 

можеше. 
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 - Јано, ме слушаш, мораш да се пресоблечеш, ќе 

измрзнеш, можеш сама или да ти помогнам?  

 Јана не можеше да прозбори, само му мавна со рака 

да замине и со треперливи раце успеа да ги соблече 

водените алишта, ги остави на подот до креветот и ја навре 

робата, па се вовлече во постелата. Се тресеше од студот и 

траумата. Мирко, кој нетрпеливо стоеше од другата страна 

на вратата, тропна еднаш и кога не доби одговор ѕирна и ја 

виде Јана во постелата покриена, но целиот кревет се 

тресеше и забите ѝ чкртаа. Во едниот агол на одајата имаше 

едно старо ќумбе. Мирко од кујната зеде дрва, борина и 

слама за потпалот и со треперливи раце го запали огнот. Од 

шифоњерот извади уште некоја черга и ја припокри Јана. Не 

знаеше што да речи и што да прави. Знаеше само дека многу 

ја оплеска работата и сега се чувствуваше како 

седумгодишно дете што е свесно дека направило некоја 

пакост, па сега ја чека со страв казната. Исчекувањето 

знаеше беше пострашно од самата казна. Отиде во кујната и 

за среќа во чајникот имаше уште чај, го тргна на средина на 

шпоретот да се до загрее, во меѓувреме стави две лажици 

мед во една чаша, па го налеа одозгора чајот и ѝ го однесе 

на Јана. Знаеше дека топлиот чај ќе ја згрее однатре, а медот 

ќе помогне да се ублажи уплавот.  

 - Јано, ти донесов чај. Пробај да се напиеш, ќе те 

згрее. Мирко ѝ ја поткрена главата, ѝ стави перница зад неа 

за да ја потпре и ѝ ја подаде шолјата со чај. Забите уште ѝ 

се тресеа, но со помал интензитет од порано.  

 - Сега ќе се затопли одајава за брзо, сè ќе биде во ред. 

Те боли ли нешто?  

 Јана само ја држеше шолјата со чај со двете раце и не 

го креваше погледот нагоре. Од студ ништо друго не 

чувствуваше, се ѝ беше замрзнато во душата и воопшто не 

размислуваше ни каде е, ни со кој е. Телото се бореше да ја 

преброди траумата од падот, а сè друго беше второстепено 
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во борбата за преживување. Јана со мали голтки го испи 

слаткиот чај, кој навистина ја затопли, ја спушти главата на 

перницата и заспа во креветот на Мирко. Тој клекнат на 

колена до неа ја држеше за рака и долго ја гледаше и 

милуваше по косата, сега веќе сосема отрезнат. Солзи му 

протекоа по образите. 

 - Што направив? Глупав еден! Ќе ми прости ли? Е, 

лигуш колкав сум бил, си ветувам од сега никогаш веќе 

нема да пијам. Само Јана да е добро, па и нека не ми прости, 

но одам потоа.  

 - Јано, да ми си жива и здрава најпрво, но ако ми 

останеш дома за невеста, ќе ме направиш најсреќниот човек 

на светот, има патеката каде што газиш да ја бакнувам.  

 Но, нешто му велеше на Мирко во душата дека 

некако некаде ги пречекори сите правила на пристојно 

однесување и дека самиот си ја запечати судбината. „Ама не 

сум крив јас што се откачи тркалото“, се тешеше во еден 

момент, но потсвеста не му даваше мира, па му одговараше, 

„ама кој ѓавол те тераше да ја роскотиш колата прекутрупа 

по камења, а никако да не погледнеш дали сè е во ред, дали 

сака поправка, подмачкување. И зошто не се врати одма 

назад кон продавницата? Зошто се опијани?“ Многу зошто 

имаше во главата на Мирко, кој сакаше да може да ги пикне 

рацете во главата и да ги извади да не го мачат. Што му 

велеше умот заматен на Мирко кога тргна накај неговото 

село и кога го виде познатиот патоказ, ни тој не знаеше, 

само мислата дека сака да биде со Јана и да биде негова го 

водеше, па сакаше да ѝ го покаже селото. Јана му стана како 

опсесија од моментот кога прв пат ја виде. „Сега е сторена 

работава, да се надеваме ќе излезе на арно, ако не, ќе се 

бориме некако, нема бегање од ова. Како ќе си постелеш 

така ќе си легнеш и навистина било така.“  

 Ја остави Јана да спие, ги собра нејзините водени 

алишта, ги исплакна надвор на пумпата како знаеше и 
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умееше и ги стави да се сушат покрај ќумбето. Што било да 

одлучи, да се врати дома или да остане со него, ќе сака да си 

се облече во нејзините алишта. „Дома?“, се запре Мирко, 

„никој веќе нема да ја сака, којзнае дали ќе ја примат 

нејзините назад, а шансите за добра мажачка за друг ѝ се 

сосема исчезнати.“  

 Уште повеќе се зголеми очајот на Мирко. Во очите 

на светот ако се разбере дека преспала во домот на момче, 

Јана беше мажена. Мирко беше растрган помеѓу тагата за 

Јана и можната среќа за него, можеби ова ќе ја натера да 

одлучи да остане. Стоеше така во одајата бдеејќи над Јана и 

длабоко замислен, кога одеднаш го штрекна глас од дворот.  

 - Леле, Митре, еве ги коњите, а кај е детето наше, 

леле, види, Божеее, колава раскостена, леле, мајко, што нè 

снајде. 

 - Не се трескај, стара, оди види да не е дома Мирко, 

јас да ги од спрегнам коњите. 

 Мирко во тој момент излезе на вратата, а мајка му 

крикна од радост и му се фрли во прегратки.  

 - Сине, здрав прав ми си, леле, каков страв претргав 

кога ја видов колата.  

 Мирко ѝ даде знак со прст да биде потивка и ја внесе 

во кујната.  

 - Мајко, седи тука јас да му помогнам на татко, па сè 

ќе ви раскажам и ми треба голем совет од вас.  

 Подоцна седнаа околу масата во кујната и Мирко со 

наведната глава и глас полн со каење им соопшти на своите 

родители за настанот со колата и дека дома имаат гостинка. 

Кога им кажа дека ја донесе дома Јана, кутрите родители, не 

знаејќи ја целокупната приказна, кликнаа од радост и 

возбуда. Мирко им мавна со рака да бидат стрпливи, па им 

ја објасни целата негова трагикомедија. Родителите веќе 

возбудени, не внимаваа на деталите од приказната на Мирко 

и ништо не можеше да им ја расипе радоста. Сепак, девојка 
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ако дошла дома, нема одење назад, се знаеше, така беше во 

македонската култура.   

 - Сине, нели си ти здрав и жив, па и девојката твоја, 

сè друго ќе биде во ред. Си ја донесе дома, со среќа да биде, 

ништо друго не се секирај. Ајде, синко, да ти потурам зами 

се малку, касни и оди да одмораш. Ова е голем настан за 

сите нас. Ајде па утре нов ден, нова навака. 

 Мирко си легна во гостинската одаја и исцрпен заспа 

како заклан. Пред да си легне повторно ја ѕирна Јана, а таа 

рамномерно дишеше, па задоволен си легна, но пред да 

заспие мислите му отидоа на Пецо и Елена, кои ги остави 

пред продавницата. Ќе се снајдат тие некако, селото беше 

на пеш одење од Малинови. Ќе се снајдат секако, но што ќе 

кажат кога ќе се вратат дома? Јана побегна? Сигурно така 

ќе биде пренесено, а не како што беше вистината дека Јана 

беше еден вид грабната од еден пијандура. Го мачеа овие 

мисли Мирко долго во ноќта, но заморот го надвладеа и 

заспа во немирен сон. Родителите на Мирко, од друга 

страна, не можеа да спијат од возбуда, па долго во ноќта си 

шепотеа и правеа планови за свадба.  

 - Леле, Мирче, наш се жени, невеста в куќи ни влезе, 

леле, каква радост ќе имаме, да се чуди светот.  
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Глава 39   

Невеста   

9 ноември 1971, с. Брод, Битолско  

 

 Јана се разбуди доцна наредниот ден. Спиеше повеќе 

од 16 часа, што беше за неа премногу невообичаено. Се 

протегна малку без да ги отвори очите, мускулите ја болеа 

и беше преплавена од некоја необјаснива меланхолија. Се 

протегна убаво, но безбедноста и удобноста на постелата сè 

уште не ѝ се напуштаа. Се заври на другата страна кога 

силна остра болка ја жегна во главата. Јана ја напипа главата 

низ бујната коса со прстите и се здрма од болка кога ја допре 

џумката на главата, која беше набабрена над десното уво. 

Ги тргна нагло прстите како од оган и почека да ѝ се смири 

болката што ја клукаше и жегнуваше до срце. Со мака ги 

отвори очите и веднаш сфати каде се наоѓа, како низ магла 

ѝ се вратија сеќавањата од збиднувањата од претходниот 

ден и како попарена скокна на креветот.  

 - Леле, леле, леле, црна јас, сега ниту угоре ниту 

удолу, леле, земјо, отвори се проголтај ме. За каде сум јас 

кутра?  

 Од наглото срипување повторно главата почна да ја 

клука, па седна пополека внимавајќи да не ја врти многу 

главата. Чувствуваше како солзите повеќе од бес отколку од 

болка ѝ навираат и жежат, чекајќи дозвола да се истурат, но 

Јана стегна заби и не дозволи да се пролеат. Многу солзи 

излеа, а ништо не помогнаа, не го вратија тоа што го сакаше 

нејзиното срце, тоа ѓубре Никола. Но, сега Јана бесот го 

сврте таму каде што требаше.  

 - Ова масло е на Мирко, тој пес намерно ме донесе 

кај селото негово, сигурно имаше намера да ме задржи 

насила, а можеби и го отшрафи тркалото намерно, ништо 

веќе нема да ме чуди – со секоја нова мисла на Јана лутината 

и бесот растеа.  
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 - А ми ветуваше дека ќе ме врати назад до вечерта. 

Не можеше да го поправи тркалото, па да ме одведе? Оф, 

будала јас, будала, од мене поголема будала немало ни на 

светов, ни на веков. Пак изиграна, Божеее, има ли крај на 

моиве судни маки? Јана се фати за главата и повторно седна 

на креветот затоа што снеможе од ситуацијата во која се 

најде. Во бесот нејзин, кој пустошеше низ неа како бура, таа 

се гледаше во ситуацијата како жртва и ништо не можеше 

да ја убеди дека некои настани случајно се појавија и дека 

можеби можеше да биде полошо. Некој од нив да биде 

отепан на место или да остане сакат за век. За маката на Јана 

да биде поголема, таа се јадосуваше затоа што штотуку 

почна по малку да се навикнува на идејата за Мирко и за 

можен живот со него во иднина. Но, неговата вчерашна 

постапка и очигледна нестрпливост сега ја дотолчија и се 

зацврсти пукнатината во срцето што намерно почна, 

милиметар по милиметар, да го отвора постепено. 

 - Повторно измамена? – се чукна по глава Јана – 

Зошто само мене вакви глупости ми се случуваат? Кој вака 

ме проколнал? Никогаш веќе ни верба, ни љубов во маж, 

сама ќе живеам, сама ќе се снаоѓам. Татко ми, Никола, еве 

го и Мирко, од тројца мажи страдам, мажи што требаше да 

ме сакаат, а не толку болка да ми нанесат. Белки ете по ова 

кругот на проклетството ќе се скрши – се тешеше Јана – 

како што велат старите, по три незгоди ќе дојде убав живот, 

но јас веќе кревам раце од недоделкани мажи. Ејјјјј, 

глупачка, глупачка, колку наивна испаднав, со крстот на 

чело сè уште сум шетала, а се сметав за умна. На Јана ѝ беше 

многу јасно дека враќање дома, во животот каков таков што 

досега го живееше, веќе немаше да има. Културата и 

општествените норми на однесување во кои живееше не 

дозволуваа девојка што влегла дома кај момче, па уште и 

преноќила таму, да се врати назад кај родителите и да си го 

продолжи животот како и порано. Знаеше Јана многу добро 
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и се стресе до сржта на коските од оваа помисла, дека ако се 

врати дома, ќе биде гледана како расипана стока, а целото 

семејство ќе ги изгуби угледот и честа и ќе се движи со 

длабоко наведната глава од срамот што таа им го нанесе. 

Јана се најде повторно вклештена во канџите на 

традиционалниот патријархален начин на размислување од 

кој немаше бегање.  

 - Колку се себични мажите, само за себе и своите 

потреби си размислуваат, а никогаш за последиците што 

една непромислена постапка може да ја најде една девојка.  

Се туфкаше Јана и повторно стана чекорејќи натаму - 

наваму низ малата одаја за да извади барем малку од 

лутината во душата.  Беше до бескрај бесна на Мирко и во 

моментов сите мажи на светот ѝ се згрозија до дното на 

душата.  

 - Што ќе правам, каде ќе одам, каде ќе се пикам? 

Никаде нема да ме собере. Срамот ќе ме следи на секој 

чекор до крајот на животот, а јас ни крива, ни должна и со 

чист образ пред Бога. Подзастана Јана малку, вдиша 

неколку пати длабоко за да се потсмири малку, па почна да 

размислува каков ќе биде најдобриот излез од ситуацијава. 

Ѝ преостануваа неколку опции, кои таа почна да ги 

набројува на прсти.  

 - Прво – го крена показалецот на левата рака – е да 

останам со Мирко, ако тој безрбетник собере храброст да ме 

праша на прво место. –Јана се стресе на оваа помисла и 

знаеше сега дека само презир ќе чувствува кон него, а брак 

основан на презир никако не го биваше и знаеше дека и 

други невини луѓе ќе страдаат поради тоа. Ѝ светна и друга 

мисла на Јана. Можеби Мирко заслужуваше брачен живот 

полн со презир, студенило и празна брачна постела. Но, 

знаеше дека со таква казна ќе се казни и себеси.  

 - Втора опција – Јана го крена показалецот – е 

најлесната можеби, да се отепам на место. – Но, знаеше дека 
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ова не ни беше некоја опција, животот беше дарен и 

требаше да се бори човек со сите сили, и секако немаше да 

ѝ нанесе на нејзината нежна мајчичка такви страдање и тоа 

поради овие проклети мажи. Не, Јана беше направена од 

поцврст материјал и можеби годините поминати без Никола 

ја научија на издржливост. Горчината спрема сите што ѝ 

згрешија ѝ даваше сила да противречи на традиционалните 

конвенции и морални норми на однесување, кои ѝ се 

чинеше беа измислени од мажите само да ги држат жените 

под контрола, да им ги скратуваат слободата и изборот, да 

не им ја уважуваат интелигенцијата и, секако, некои од нив 

да ги скријат своите слабости и неспособности. Знаеше Јана 

само дека пред Бога беше права, па што мислат луѓето, тоа 

беше нивна лична работа. 

 - Трето, да бегам некаде каде што никој не ме 

познава, да се почне живот наново. Најлесно ќе биде да одам 

во Прилеп или Битола, а понатаму и подалеку кон Скопје. 

Како само со алиштата на кожава моја и без пари? – Ѝ се 

јави мисла да ја колеба. – Ќе се снајдам, здрава права сум, 

ќе работам во некоја фабрика, сигурно ќе се најде нешто. А 

да ѝ пишам на Вита да ме земе во Австралија? – Ѝ светна и 

оваа мисла на Јана. Но, знаеше дека требаше многу време да 

помине додека се обавуваше дописката, па собирање 

документација, а нејзе ѝ требаше брзо решение, во 

моментот додека не се поколебала, па да потклекне на 

барањата на другите.  

 - Четврто – на Јана од ова ѝ дојде да заплаче, па едвај 

го изговори – да се вратам назад дома? – Телото ѝ се стресе 

од самата помисла на погледите на селаните. Едни ќе ја 

гледаат како курва и лесен плен, а други со сожалување во 

очите, ова во никој случај не ќе можеше да го издржи, не 

толку за неа колку за семејството, кое ќе страда, и 

перспективите за убав брак на сестрите ќе бидат веќе речиси 

непостојни. За грешките на другите девојките плаќаа 
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најскапи казни. Нема правда, нема правда за жените. Сега 

најубаво сфати Јана зошто сите посакуваат машки деца да 

им се раѓаат. 

 - Колнати се жените од Бог за гревот на Ева во 

Едемската градина – го слушаше често овој разговор на 

постарите жени во селото, кои со наведнати глави ги трпеа 

неправдите од мажите фаталистички прифаќајќи ја 

судбината нивна, дека така било пишано. Јана запре до 

шпоретот во кој тивко тлееше еден трупец. Очигледно некој 

внимавал да биде топло во одајата, и во тој момент ја 

забележа својата облека што се сушеше на стол близу до 

шпоретот. Јана се погледна и се вцрви од срам кога се виде 

во една памучна шарена роба, но одма се поднасмевна кога 

ѝ текна дека сама се преслече. Сигурно Мирко ги има 

оставено да се сушат овде. Ги пофати да провери дали се 

мокри, но беа суви и топли, па набрзина се облече. На ѕидот 

до вратата имаше огледало, а до него плетен држач за 

чешел. Јана се погледна во огледалото и се запрепасти од 

сопствениот изглед. Беше бледа како крпа, а косата ѝ беше 

доста подизлезена од плетенката и разлеана околу лицето, 

личеше на дива ѕверка слезена од планина. Ја отплете 

плетенката, ја наводени косата малку од бардето што го 

најде до креветот, па се зачешла најдобро што можеше и 

повторно ја сплете косата. Се заврти наоколу и добро ја 

разгледа одајата. Беше убаво наместена со вкус со завеси на 

прозорецот низ кој Јана забележа огромен широк двор 

рамен како тепсија, на едниот крај имаше овошни дрвја, а 

пред нив една цела градина со цвеќиња. Ова ја наврати 

повторно на првата опција. Да остане ли тука како што 

Мирко очигледно сакаше? Не, нешто се заинаети во неа и 

не ѝ даваше така кротко да се предаде и да оди по ќефот на 

другите. Јана не знаеше да мрази, имаше добри зборови за 

секого, но во моментот тој презир што го чувствуваше од 

дното на душата кон Мирко ѝ наликуваше многу на омраза. 
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Ја затресе главата да се ослободи од таа горчина во душата 

и се наведна да го земе бардето да се напие малку вода. 

Тогаш сети огромна жед, а цревата ѝ кркореа од глад, 

немаше јадено од претходниот ден од ручек. Дотогаш од 

лутина обземена со своите мисли ништо друго не слушна, 

но сега почнаа до неа да допираат гласови од другата одаја, 

слушаше крцкање на вратата кога некој влегуваше и 

излегуваше. Јана се најде во недоумица што да прави. 

Сакаше тивко да замине без да сретне никого, но ќе мораше 

да се соочи со Мирко пред да замине. Немаше како кукавица 

да замине без да му каже што мисли за него, па сè друго по 

ѓаволите. Во тој момент слушна тивко тропање на вратата. 

Јана се мислеше што да прави, да се пикне в кревет и да се 

преправа дека спие или да се соочи со реалноста. Нема 

бегање, нема и тивко проговори:  

 - Да, кој е?  

 - Јано, јас сум, станата си, ти носам јадење.  

 Јана ја подотвори вратата колку два прста, а мирисот 

на јајца, колбаси, сирење и топол леб ја направи да заборави 

малку на ситуацијата, па ја подотвори вратата и му ја грабна 

порцијата на Мирко од раце и ја затвори вратата зад неа.  

 - Добро, знам лута  си ми, најади се, а јас сум тука 

пред врата кога ќе бидеш спремна за разговор. Важно за 

мене е дека си добро, ме престраши вчера. –Шепотеше 

Мирко од зад вратата.  

 „Дали премногу строго го судам?“ Се јави сомнеж 

кај неа, вкусната храна ја направи малку да се олабави и да 

подзаборави на лутината. Јана ја изголта храната на две –на 

три, се напи вода од бардето, погледа низ прозорецот надвор 

и веќе беше решена што да прави, не гледаше друг излез од 

ситуацијата. Не можеше и волкот сит и сите овците на број 

да бидат, некој ќе го кркаше стапот.   

 - Јано, може да влезам, те молам имаме многу да 

разговараме и да расчистиме додека не се вмешаат старите. 
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Сите се нестрпливи да те видат. Ете било да биди, па 

судбината ја забрза работата што јас сакав да се случи, но, 

верувај ми, не сакав на ваков начин. Јано, ме слушаш барем 

– шепотеше Мирко, знаеш дека те љубам, ако ништо друго 

не ти јасно, барем знај го ова.  

 Во тој момент се слушна тропот од надвор и Мирко 

забрзано ѝ рече: 

 - Доаѓа некој, ќе се вратам за брзо. 

 Во исто време вратата се отвори и од другата одаја и 

излезе и татко му на Мирко, па заедно тргнаа да видат што 

се случува во дворот. Мирко ја наведна главата кога го 

препозна татко ѝ на Јана како слегува од колата, а од другата 

страна истото го правеше Пецо.  

 - Леле, какво незгодно време, не ми дадоа време со 

Јана малку да поразговарам – ги крена рамената нагоре – 

што ќе биде, нека биде, сега од реченото не се бега. Му 

доаѓаше да избега и да се скрие некаде за да ја одбегне оваа 

средба, но не беше дете веќе, мораше да се соочи со 

проблемите право во очи како зрел маж. Пецо го стрелаше 

со остар поглед, а Борис не сакаше ни да го опули, па со 

наведната глава чекореше кон влезната врата.  

 - Еј, даскалче, добре ни дојде – Лазо, татко му на 

Мирко, го поздрави срдечно Пецо кого го знаеше од мало и 

така речи порасна во нивна куќа, а и Мирко исто така во 

нивната. Пецо се приближуваше со брзи чекори кон нив на 

влезот, а зад него одма беше Борис. 

 - Добро ве најдов, стрико, здрави живи сите се 

надевам, ова е стрико Борис од Малиново.  

 - Ееее, од ова поубаво нема дете, сите сме здрави, 

живи и весели, ајде повелете дома. Добре ни дојде, Борис, 

домаќинска куќа е широко отворена.  

 Борис се поколеба, малку подзастана и изусти: 

 - Јас само сакам да знам дали е Јана тука – и го 

погледна остро Мирко. 
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 - Тука е тука, здрава права, каде што треба да биде – 

и го чукна сина си силно по рамената. – Туку ајде дома 

повелете влезете да не гледаат соседите, едвај чекаат 

циркус.  

 Борис срамежливо ја наведна главата и го праша 

домаќинот:  

 - Може ли насамо да поразговараме, слушам дома 

врева, имате други гости. 

 - Секако, секако, дојдете ајде овде во гостинската 

одаја, малку е ладно тука, но за кратко ќе издржиме.  

 - И вие двајца дојдете – им рече Борис на Пецо и 

Мирко. Уште не седнати, Борис се заврти налутено кон 

Мирко и му се тутна.  

 - Ти, дете, имаш многу да објаснуваш, како се краде 

така туѓа челад без да прашаш, знаеше дека немав ништо 

против, но Јана требаше да одлучи. Ќе објасниш ли зошто?  

 Мирко се вцрви до коренот на косата и му доаѓаше 

да гледа секаде само не во остриот обвинувачки поглед на 

татко ѝ на Јана. Но, немаше бегање, немаше криење.   

 - Борисе, смири се, човеку, сватови ќе бидиеме, ете 

се случило, така било пишано, главно се здрави и живи 

децата – се вмеша Лазо.   

 Мирко го пофати татко си за рамо и го презеде 

разговорот, додека Пецо сакаше да го скрие земјата под 

подот, толку непријатно се чувствуваше. Патот до тука го 

помина молкум со Борис, знаеше дека е лут и се плашеше 

оваа случка да не му расипе сега работа и со Елена.  

 - Стрико Борис, Бог ми е сведок дека не е така како 

што мислиш, се колнам во мајка ми, која ме родила и ме 

доела. Седни, сè ќе ти објаснам. Мирко набрзина им ја 

објасни случката, не воздржувајќи се од никакви детали, на 

што Пецо гласно воздивна кога слушна за несреќата и дека 

сè добро завршило. „Знам дека е импулсивен, но не мислев 

дека до толку чавка му го испила умот, сè било случајно, 
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освен што Мирко забегал многу подалеку со колата, тоа е 

единствената негова грешка“, си помисли Пецо, но си го 

задржа мислењето во себе.  

 - Ќе ја донесев дома сношти, се колнам, да беше сè 

во ред, но беше повредена и во шок, приоритет ми беше 

нејзиното здравје.  Запре малку Мирко, се срамеше многу да 

зборува на следната тема, но мораше, го чувствуваше 

прашањето на сите како лебди во воздухот, дали бракот 

беше консумиран? Со наведната глава тивко прозбори: 

 - Спиев во друга одаја, се колнам, не ја допрев Јана, 

таа си е онаква каква што била на денот кога се родила.  

Сите останаа засрамени од ова и со наведнати глави, но 

мораше да се изнесе на површина. 

 - Ние, свате, не сме насилници луѓе, синот ни е добро 

воспитан, но премногу се радуваме што ете ни дојде невеста 

дома. Свети Димитрија златен ете ни донесе среќа.  

 Борис слушна сè и му олесни на душата, се надеваше 

најмногу дека Јана доброволно е дојдена со Мирко, се 

загрижи малку кога слушна за несреќата, но ако е добро таа, 

здрава и жива, сè друго ќе биде во ред. Се подослободи 

малку Борис, но како родител мораше да ја обави својата 

обврска онака како што разговараа дома.  

 - Слушајте ваму, јас како родител немам против, го 

знам Мирко, досега немаше згрешено, но морам од Јана 

директно да слушнам што има да каже, ако сака да остане, 

има благослов од мене, ако не, ја земам дома со мене.  

 - Ете така, свате, ајде да донесам нешто да се напиеме 

еднаш, па прашај ја Јана после.  

 Мирко стана уште понервозен, тој сакаше прв да 

разговара со Јана, да ја убеди, да ја моли на колена да 

остане, да ѝ ги искажи своите љубов и верност и дека в раце 

ќе ја држи цел живот како китка, само да остане. Од честите 

посети кај нив дома имаше забележано дека има малку 

заладени односи со татко ѝ и се плашеше дека ќе ја влоши 
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ситуацијата овој нивни разговор. Зошто ли не дојде дедото 

Павле, тој беше за сега. Но, таткото како родител имаше 

приоритет пред дедото. И Борис искрено стравуваше од 

средбата со Јана. Цела ноќ не мигна размислувајќи дали е 

среќна и по нејзина желба побегната бегалка или пак беше 

украдена. Пецо сношти кога се врати со Елена сами и им ја 

соопштија веста дека Јана и Мирко не се вратија по нив како 

што беше договорот, инсистираше дека нешто се има 

случено затоа не се вратија и ете навистина било така. Борис 

не беше дома во тој момент и така доцна разбра за оваа 

случка и немаше време по црни темници да трускаат по 

селски патишта да ја бараат Јана како што сакаше Пауна. 

Но, било да сака да остане како што се надеваше или да се 

врати дома, Борис беше решен еднаш во животот да ја 

почитува нејзината одлука. Сите во семејството се сложија 

дека ако сака да си се врати Јана, ако е грабната наспроти 

нејзината волја, слободно да си дојде, нема да си го фрлат 

чедото поради светот, па не им беше на пат најдено. Но, 

јанѕа ги јадеше сите што ќе биде со другите девојки ако се 

врати Јана. Елена ќе мора брзо да се сврши за даскалчето, а 

Марија беше уште мала, па перспективите за брак ѝ беа 

драстично намалени во иднина. А тек за Јана, шанса за 

добра мажачка веќе немаше ако се врати назад. Сите се 

надеваа, а никој не изговори гласно, дека најдоброто 

решение за сите беше Јана да си остане со Мирко, така сите 

проблеми ќе беа решени. Но, нешто не им беше јасно. Како 

Јана побегна кога таа не покажуваше голем интерес за 

Мирко, па сега бегалка да отишла. Ние да не ја присиливме 

со солење памет, се кудеа домашните. Единствено од сите 

дома со ваквиот развој на настаните среќна си беше само 

Елена, на која сега патот до момчето нејзино и мажачка ѝ 

беше ослободен.  

 - Ќе ја доведете Јана тука или да одам кај неа? – 

праша Борис, враќајќи се во сегашноста.  
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 - Седете тука, сега јас ќе ја прашам Јана што сака – 

одма скокна Мирко на нозе – а вие, татко и Пецо одете в 

кујна. 

 Лазо се подзаврти малку сакајќи да стои, но знаеше 

дека треба да ги остави таткото и ќерката да си поприкажат, 

па излегоа молкум сите тројца, а Мирко тропна на одајата 

на Јана и ѝ рече:  

 - Јано, може да влезам на една минута? – и ја 

подотвори вратата. Јана пешачеше нагоре - надолу по 

одајата, па само кимна со главата, и си продолжи со 

пешачењето. Таа го препозна гласот на татко ѝ и веќе 

знаеше дека е пристигнат. „Аха, сега му текна дека има 

ќерка.“ Си помисли Јана кога првпат го распозна гласот на 

татко ѝ.  

 - Јано, татко ти е дојден и сака да разговара со тебе. 

Немаме многу време за насамо да разговараме, но те молам 

запамети дека те сакам, и сакам да ми бидеш жена, те молам 

– клекна на двете колена пред неа и ги стокми рацете пред 

него.   

 - Предоцна е, Мирко, предоцна за нас.  

 - Не е, тамам е, те молам – му се навирија очите, но 

Јана остана ладна како од мраз направена. – Ќе разговараме 

откако ќе замине татко ти, те молам, те чека во другата 

одаја.  

 - Ако сака да ме види, нека дојде тука.  

 Јана не попушташе и сакаше да им го загорчи 

животот барем малку, а нејзиниот веќе беше погорчлив и од 

пелин. Мирко ја погледа некој момент, па ја напушти 

одајата молкум. 
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Глава 40  

Чудо невидено   

9 ноември 1971, с. Брод  
 

 Борис се појави за брзо време и срамежливо влезе во 

одајата, се заврти тивко ја затвори вратата зад себе, додека 

Јана со грбот свртена кон него гледаше упорно надвор низ 

прозорецот, надвор кон слободата. 

 - Ќерко, добро си?  

 Јана само кимна со главата без да се заврти. 

 - Само сакав, само сакав, а и сите од дома сакаа да 

знаат дали доброволно си дојдена и сакаш да останеш тука, 

или си насилно грабната?  

 Јана се насмевна кисело, и си помисли, ни едното ни 

другото, туку нешто трето, но веќе не беше важно што. 

Борис од страна ја забележа малку насмевката, па погрешно 

ја протолкува и брзо изусти пред да му снема храброст и ја 

спрашти надвор. Од оваа ситуација не памети кога му било 

нешто потешко во животот, а имаше поминато многу 

страдања.  

 - Со среќа, ќерко, да ти биде. Да се ќердосате, добро 

дете е Мирко.  

 - Да, татко со среќа тебе, на раат да си варосаш дома, 

се отараса од една ќерка, од една напаст, трошок нема да 

имаш, ете ти направив услуга што побегнав, а?  

 - Не вели така, не е вистина, но тоа е судбината на 

женските деца, да се преселат кај фамилијата на момчето... 

 Јана, така сè уште завртена со грбот кон татко ѝ, само 

ја крена десната рака да даде знак дека не е завршена.  

 - Од мене се куртули за век, како од добиток одведен 

на пазар, па даден пошто зашто, само назад да не се врати – 

се заврти нагло кон него и продолжи да зборува со 

студенило во гласот, да можеше зборот нејзин да мрзне, во 

тој момент сè ќе беше замрзнато околу неа. Јана беше и сама 
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изненадена од ова студенило што сосема ја отрпна. Била 

секогаш милослива, услужлива и ги простувала грешките на 

другите, но не веќе, сега само студенило царуваше низ 

душата нејзина.   

 - Не е така, ќерко, и не си преку граница, не е далеку, 

ќе доаѓате, ќе доаѓаме. Збунет од однесувањето на Јана, 

Борис не сфаќаше што сака таа да каже. Знаеше дека е 

заслужен за студенилото на Јана кон него и се стресе од 

самата помисла што таа ќе направеше ако ја знаеше целата 

вистина.  

 - Аха, сега си ти спремен за да се посватиш, ама јас 

сега не сум спремна за мажење, и сега што правиме?  

 - Што зборуваш, Јано? Што ќе одлучиш јас сум со 

тебе – но нешто не му даваше во моментот да ги искаже 

зборовите како што имаше намера, да ѝ рече да се врати 

дома ако сака, затоа што тој сакаше да остане тука како што 

носеше редот. Јана многу добро го читаше.  

 - Е, татко, најтешката казна од својот најблизок се 

трга, ми згреши многу, сега само камен ми лежи во градите, 

еден сакав, а ти го мразеше од некои твои причини. Ако 

беше доволно силна причина, ќе ме седнеше како родител и 

ќе ми објаснеше како на челад родена зошто, а не 

тврдоглаво не таму, па не таму, не во таа куќа. Знаејќи те 

тебе, знам во гроб ќе ја однесеш таа твоја тајна, а јас ќе 

кукам цел живот сама. Сега со здравје да си одиш дома, 

мене ме роди и ме фрли волците да ме јадат, еднаш љубов 

родителска од тебе не сетив, зошто сега да мислам дека се 

грижиш за мое добро.  

 - Не е така, ќерко, не е, грешиш – но повторно не 

можеше да ги искаже зборовите, дека ја сака својата Јана. 

Беше растен во култура каде што чувствата на мажите беа 

силно затворени длабоко во душата, а ако некој покажеше 

чувство, се сметаше за слаб карактер, за женствен. Сето тоа 

учење не можеше во еден миг да се оттргне и да му се каже 
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на детето свое она што сакаше да го слушне од него. Јана 

сега придушено му се врекна: 

 - Грешам, а? Што мислиш ти веќе не ме интересира, 

како јас тебе што не те интересирав цел живот. Но, знај го 

ова, овде не останувам, не дојдов по своја волја и нема да се 

поклонам слепо на вашите очекувања, нема да дозволам ни 

еден маж веќе да ме повела и да ми ја крои судбината, па 

ако треба на група чергари ќе се приклучам.  

 Борис запрепастено гледаше во Јана, не можејќи ни 

збор веќе да изусти. „Моја крв е се гледа, тврдоглава повеќе 

од мене“, си помисли.  

 Јана го зеде шалот што сè уште стоеше покрај 

шпоретот, одлучно ја отвори вратата и со едно кратко – 

Збогум, татко – го остави зад себе си како закован среде 

одајата. Во малиот салон наспроти одма беше вратата од 

кујната, каде што собрани на прагот во молк стоеја 

запрепастени Мирко, неговите родители и уште неколку 

блиски роднини што разбраа утрината одма за новоста дека 

Мирко донел невеста, па беа дојдени со радост на 

честитање. Сите ги слушнаа ладните зборови – Збогум, 

татко – на Јана и им дојде како некој да ги потури со канта 

студена вода. Нешто не беше како треба, висеше во 

воздухот околу нив, во оваа куќа сите очекуваа радост, 

веселба, па дури и музика веќе имаа порачано, но очигледно 

избрзаа, како прле пред магаре, се избрза премногу уште 

пред да ја видат и запознаат несудената невеста. Јана ги 

погледна сите и собра сила малку да им се насмевне. 

 - Простете – им рече тивко гледајќи право во очите 

на мајка му на Мирко, чии очи беа полни веќе со солзи, а 

која Јана одма ја препозна затоа што беше женска верзија на 

Мирко. За неа и нејзините повредени чувства најмногу ѝ 

беше жал, но ништо не можеше да направи, време беше да 

си го гледа својот интерес. Се заврти и со кротки чекори 

замина низ влезната врата.   
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 Од изненадување и запрепастеност, никој не можеше 

уста да отвори, останаа сите до еден занемени. Сите до еден 

очекуваа дека е ова веќе свршена работа, готово, нема 

враќање назад, не можи да се отправи она што веќе е 

сторено, но очигледно се беа излажале. Сите беа здрмани и 

гледаа во грбот на Јана како замаени. Како беше можно 

вакво чудо, се прашуваа, ниту слушнале ниту виделе досега 

ваква ситуација, девојка веќе влезена в куќи на момче да си 

замине! Каков резил, леле! Има да се мајтапат со нас, леле! 

Се повторуваа мислите на присутните и си ги покаснуваа 

усните. – Ах, Мирче, сине, што направи? – Лазо ја сети 

Петра како снеможува, па ја допре по рамото да ѝ даде 

поткрепа. Од срамот се разбира најголемиот дел ќе го носат 

девојката и нејзиното семејство, но немаше да го одмине и 

семејството на Мирко, сите ќе бидат предмет на озборување 

на цело село и околија. Нема да биде лесно, но ќе мораат 

секој на свој начин да се борат.  

 - Му избегала невестата само по една ноќ, ќе се ситат 

душманите, не ќе можат да го оженат, беше најголемиот 

страв на Лазо и Лазојца.  

 Јана  многу добро знаеше што размислуваат и ја 

болеше во душата и некако сакаше да им ја ублажи болката 

затоа што и тие беа невини во целава оваа случка, но да го 

направи тоа, ќе требаше да се помири со судбината што 

други ѝ ја скроија. Јана ја отвори конечно влезната врата 

чувствувајќи ги жешките збунети погледи на седум - осум 

пара очи во неа. Ја отвори Јана вратата, надвор кон 

слободата, кон иднината, но таму ја пречека нова препрека. 

Музичарите само што стасаа во дворот, а со нив се втури 

толпа народ што ги следеше. Како со куршум се пренесе 

веста низ селото утрината дека Мирко донел невеста синоќа 

и сите љубопитни се затрчаа да ја видат, некои да видат дали 

е вистина, а некои добри пријатели искрено да им честитаат. 

Женачка и мажачка во овие краишта беше премногу важен 
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настан за некој да остане рамнодушен.  Најназад на толпата 

сè уште не донаспани и не дотрезнети од синоќешното 

лумпување на славата одеа Петре и Филип. Не беа баш 

добри другари со Мирко, но еден од нив имаше голема 

причина да ја дознае вистината. Петре кога разбра за 

случајов утрото од мајка му, се попари. 

 - Ах, ми појде бавчата, види го ти него, рече до 

Ѓурѓовден, тој на Митровден ја донесе. Леле, како ќе му 

кажам на татко, ќе ме отепа. – Брзо отрча до Филип, кој 

живееше близу до Мирко, за да се посоветува. Не стасаа ни 

добро утро да си кажат кога слушнаа џагор и толпа народ 

како се движи кон куќата на Мирко.  

 - Готов сум јас, брат, готов, арно ми вели стариот да 

намалам со пиење, што ми требаше да се мешам кај што не 

ми е местото. 

 - Е, сега по свадба тапани не бива, што е сторено, 

сторено, ако татко ти се лути, ќе појдеш на печалба, ќе 

заработиш некоја пара, па ќе ја откупиш бавчата, ајде – го 

почука по плеќите.  

 - Печалба, не мрдам од овде, па ако треба, нека ме 

отепа татко, туку ајде да одиме да видиме што се случува, 

да ја видиме барем таа негова лична Јана.  

 - Ако е навистина убава како што вели, богами и јас 

ќе дадам една нива само да ја гледам – го потшибна Петрета 

в ребра да го расположи малку и тргнаа со бавни чекори по 

народот. Веселиот џагор во дворот нагло замре кога Јана 

излезе на прагот. Сите до еден, од најмало до најстаро, од 

маж до жена, одма ја забележаа нејзината убавина. 

Ергенчињата останаа подзинати.  

 - Охооо, каква убавица, сега гледам зошто се зацапал 

овој наш Мирче – му шепна Петре на Филип, кои сега стоеја 

потпрени на оградата на соседите и гледаа сеир пред нив.  
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 - Леле, и јас се заљубив на место, каде ја нашол ваква 

личотија – дошепна назад другарот. – А нива а, море, цел 

имот го давам за неа, брат – му дофрли Филип на Петре.  

 - И јас, брат, и јас, но само да беше моја, вака ми 

летна бавчата, а оваа убавина ќе ме излуди. Види го ти 

Мирче наш, види го курназ еден.   

 Јана се најде во небрано, во заседа така речи, угоре 

високо удолу длабоко. Ѝ снема храброст за момент и сакаше 

да се заврти, да се скрие назад во одајата. Но, во неа бесот 

виореше и не ѝ дозволи да потклекне под погледите на 

насобраниот народ што зјапаше во неа како рогови да ѝ беа 

така нагло никнале. Јана собра сила, воздивна длабоко да го 

смири лудото лупање на срцето, ги крена рамената, ја 

исправи главата гордо високо и зачекори напред со поглед 

право пред неа, но не гледајќи во никого директно, се симна 

пополека во дворот и се упати кон портата.  

 Толпата народ пред неа со секој чекор прооден ѝ 

отвораше пат, како Мојсеј што ги раздвои водите на 

Црвеното Море за да помине неговиот народ. Народот беше 

кој заслепен од нејзината убавина, кој од љубопитство да 

види каде оди, но групата како едно суштество се 

однесуваше во тој момент. 

 - Можеби е ова е некој нивни адет од нејзиниот крај 

– се прашуваа некои од жените, но засега никој ништо не 

проговори наглас.  

 На Јана ѝ се причини како со часови да одеше до 

портата, сакаше да им свика на луѓето да си ја гледаат 

својата работа и да не зјапаат во неа, но тие како маѓепсани 

со поглед го следеа секое нејзино движење. Кога Јана го 

напушти дворот и тргна по патот надолу сама, без Мирко, 

без золва, свекор или свекрва, на многумина им стана јасно 

дека тука не е баш сè како што треба. Невестата на Мирко 

си заминуваше. Почна шепотење на сите страни, како 

одеднаш некој да им го вклучи повторно говорот. 
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Домашните во меѓувреме сите беа излезени и стоеја сега на 

скалите и гледаа во Јана, но не можеа да мрднат од местото, 

и тие беа како маѓепсани. Погледите нивни сè му кажуваа 

на насобраниот народ. Луѓето ги вртеа главите, де кон Јана, 

де кон вратата на Мирко. Постарите жени почнаа да се 

крстат молкум, па потоа да ги тресат реверите на елеците и 

да се потплукнуваат во пазувите.  

 - Боже, скраја да е од наша фамилија, каде се чуло и 

видело девојка дома дојдена, па да си замине.  

 - Гледај ги сироти луѓе на прагот, како здрвени.  

 - Да не е некоја вештица па ги онеми. 

 - Џабе ѝ е убавината, кога нема срце.  

 Си шепотеа жените завиткани во шамиите. Некои од 

помладите девојки пак ѝ се воодушевуваа, и забрзано 

дискутираа тивко со другарките. 

 - За ова да го стори треба богами голем храброст, 

можеби беше насила грабната.  

 - Ништо не ме чуди, но алал да ѝ е, не е ова турско 

време, модерно време е ова, нема веќе почитување слепо на 

желбите на мажите и на старите по секоја цена. Старите не 

знаат ништо за срцето, а и да знаеле, веќе заборавиле. 

 - А може не го бива Мирко – злобно од љубомора 

рече една девојка, за која сите знаеја дека го сакаше Мирко. 

– Ха,ха,ха – се смееја некои од девојките – Мирче наш не го 

бива, во секое село имаше по неколку девојки. 

 Така толпата остана поделена во мислењето, сите 

сега свртени во мали групи шепотеа забрзано. Ова досега 

селово го нема видено, има да се раскажува и прераскажува 

за ова со години, ако не и со генерации. Луѓето беа добри за 

плетење приказни, така Јана беше сигурна, ќе си додаваат 

на приказнава, па од влакно руно и од болва мечка ќе 

испадне работата, но таа ги направи првите чекори и 

немаше враќање.  
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 Како некое непишано правило беше дека 

најзаинтересираните лица за некоја случка беа тие што 

воопшто не ги засегаше, но, било од досада или од желба да 

се покажат како паметни, тие се тие што најмногу се 

креативни во накалемувањето и додавањето невистинити 

детали на приказната, зборот се тркалал низ нивните усни и 

со секој ново изустен збор приказната се зголемува како 

снежна топка затркалана надолу по падините. Почнаа на 

самото место да се полемизираат причините зошто 

невестата си заминува. Некој вака, некој онака, но се знаеше 

дека прва ќе се критикува девојката. 

 - Сигурно не беше чесна, кој сака расипана стока, 

арно направил Мирко што ѝ ја опнал клоцата, да ја чува да 

му собира курантари овде, арно, арно направил.  

 - Не вели така, Цанејце – ѝ врати една од жените – 

имаш четири ќерки, назад ти е зимата, не се вели така, тие 

си знаат што проблем имаат.  

Но, Цанејца малку засрамена не попушташе. 

 - Што барала тогаш да дојде еднаш, па сега да го 

напушти, леле, ја жалам Лазојца кутра што дочека.  

 - Скраја да е, жено, од нас и децата наши, но не се 

греши душа со такви муабети. 

 Вакви слични разговори се водеа во повеќе групи, 

каде што честа на невестата беше доведена во прашање. 

Јана ја чуваше главата високо крената, но им ги чита 

мислите на луѓето околу неа, знаеше многу добро што 

мислат, како да им пишуваше на чело. Со макотрпна сила се 

обиде да не потклекне и да се одаде на очајот, па да се 

струполи тука на патот.   

 - Зошто, зошто, зошто? Каде сега, Црна Река нема да 

ме собере, кутра јас, зошто овие луѓе не си ја гледаат својата 

работа? 

 Но, Јана се подисправи уште повеќе и се обиде да ги 

игнорира мислите што ѝ се роеја низ главата. Одеднаш ѝ 
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светна идеја дека со овој нејзин приватен бунт не сакајќи 

започнува тивка револуција за еманципација на 

македонската селска жена.  

 - Наместо да ме обвинуваат, како што мислам прават 

во моментов, којзнае, можеби ќе ме опеат еден ден во песни 

за храброста и патот што им го отворам на другите девојки 

во иднина.  

 Јана веќе беше излезена од толпата кога несудениот 

зет се созеде, се прибра од шокот и се затрча кон Јана. 

Мирко искрено се каеше во душата за оваа случка и сфати 

дека Јана е длабоко повредена. Ја гледаше занесено како 

храбро се пробива низ толпата со високо крената глава и 

уште повеќе се заљуби во неа поради нејзиниот цврст 

карактер. Но, јасно му беше во тој момент како ден дека 

никогаш нема да биде негова, но мораше да направи еден 

хуман последен чекор за неа, за да ја заштити од злите 

јазици, за да знаат селаните дека Јана не е избркана, дека 

самоволно си заминува затоа што тоа е нејзината волја.  

 - Јано, почекај, те молам. – Со брзи чекори се 

движеше кон неа гледајќи право во неа, а на собраните им 

се обрати: – Ајде ве молам одете си по дома, не игра мечка 

овде да гледате сеир, гледај те си ги вашите проблеми, а не 

туѓите.  

 Но, никој не се помрдна од местото, се напуштала ли 

ваква забава. Се стрчува Мирко, ја фати Јана за рака и ѝ ја 

допре раката кон неговото срце, а солзите ги пушти 

слободно да му течат по образите.  

 - ПРОСТИ МИ, Јано. Прости ми те молам. Остани со 

мене, те преколнувам, еве на колена ќе се влечам пред сите 

овие селанчишта – клекнува долу на двете колена пред неа.  

Јана се обидуваше да го поткрене, но тој упорно стоеше, не 

се помрднува. Сите присутни зад нив останаа со зинати 

усни, ова сосема ги до збуни, посебно тие што веќе имаа 

одлучено која беше причината зошто девојката си заминува.  
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 - Аха, значи девојката бега од Мирко – сега 

остануваат збунети – но, зошто, добра фамилија се, вредни 

имотни, Мирко е служен во војска, не би требало да има 

проблеми со машкоста – ова сосема ги до збуни луѓето. – 

Глума е, ја сака, па сака да ја заштити, таа курва, срам да им 

е нејзе и на тие што ја родиле, но не ја воспитале. Сè уште 

злобните души продолжуваа да фрлаат со дрва и камења по 

Јана, не беа свесни кутрите во нивната простотија дека со 

таквото однесување го омаловажуваа својот сопствен 

женски пол и не се прашуваа зошто пак на мажите не им се 

бараше исто така со чесност да влезат во брак.  

 Јана го погледна Мирко и навистина беше 

благодарна за овој сега несебичен гест, ако ништо друго, ќе 

им ги врзе малку злите јазици на некои од присутните.  

 - Мирко, стани, не им давај уште муниција на твоите 

сожители, имаат доволно од мене и за тоа ми е криво, но не 

можам да останам.  

 - Остани барем да разговараме. Не завршивме со 

разговорот.  

 - Нема што веќе да се зборува, сè е кажано, Мирко!  

 - Не е, Јано, не е, барем прости ми те молам. 

 Јана се замисли малку, беше лута, но немаше ништо 

да постигне ако не му прости.  

 - Простено нека ти е, но дај Боже да најдеш некоја 

остра жена што ќе те повела на секој чекор, да не ти дава 

мира цел живот. Можеби судбината се замеша во ова, но да 

беше малку пострплив, можеби ќе се родеше нешто помеѓу 

нас. Твојата постапка само ми го зацврсти убедувањето дека 

мажите всушност не знаат да сакаат, туку се само 

посесивни, сакаат нешто и сакаат сега да го имаат, ме 

сакаше повеќе како трофеј отколку како жена, како човек и 

како друшка.  

 Мирко не можеше да ги запре солзите, но стана 

полека тресејќи ги колената од земјата.  
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 - Гледам не можам да те разубедам, но дозволи ми 

барем да те однесам до каде што си тргната. Каде ќе одиш, 

Јано? Татко ти те чека дома, врати се со него барем.  

 - Не знам каде ќе одам, но дома не одам, знаеш и 

самиот дека за мене тоа е невозможно. Туку имате ли превоз 

до градот, во селово? Имам роднини в град, таму ќе одам на 

некое време.  

 - Еве јас ќе те однесам, те молам.  

 -  Не, никако. Имате денес автобус или комбе? 

Мирко го погледна часовникот на раката и одговори: 

 - Има автобус за еден час, ене право надолу по патот, 

па десно, по едно пет минути одење ќе наидеш на 

постојката. Ајде да те одведам до таму барем.  

 - Не, сама одам, оди дома, на твоите им требаш 

повеќе сега.  

 Мирко ѝ ја подаде раката. – Ајде тогаш со здравје, со 

добро, Јано, никогаш нема да те заборавам, верувај ми, ѝ  и 

тутна во раката еден мал цилиндар. Јана помисли дека е 

писмо, па ја подотвори малку дланката и одма виде туце со 

книжни пари и се обиде да му го врати, но Мирко ги завитка 

прстите околу нив.  

 - Од татко ти се, имаш заслужено со толку работа низ 

годините. Јано, кога и да ти затреба нешто, знај дека сум 

тука за тебе, те молам, оди кога си решила, но ако се најдеш 

во неволја, знај дека имаш пријател во мене. Јана само 

кимна со главата, беше готова да заплаче, но се воздржа и 

го напушти Мирко и животот што досега го знаеше, а тој 

остана на патот да гледа во неа. Мирко гледаше во неа без 

да трепна сè додека таа не заврти десно на патот како што ѝ 

покажа и се скри засекогаш од неговиот поглед. Со 

наведната глава Мирко се заврти и тргна одлучно кон 

куќата негова, ја изгуби Јана, но ги имаше родителите и 

требаше да се погрижи сега за нив. Се добра до толпата што 

во меѓувреме се наголемила и учтиво им се обрати:   
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 - Луѓе, ве молам, циркусот заврши, ајде сите по дома.  

Но, никој не се помрдна од место, сите очекуваа уште драма, 

секој момент чекаа пискот на Лазојца или Мирко да се 

заврти, па да се стрча по Јана, или таа да се врати сета 

уплакана и да моли за прошка, сакаа да го видат и татко ѝ 

на Јана, за кој знаеја дека е уште внатре, љубопитно сакаа 

да го видат посрамотен како се враќа дома со опашката 

свиткана помеѓу нозе. Во кожата да не им си на тие луѓе 

сега, велеа некои што искрено ги сожалуваа двете семејства. 

Се приближи Мирко кон народот и повторно зина да ги 

растера кога од оградата се подаде Петре. 

 - Еј, Мирчее, ти избега невестана гледам, од лична 

полична навистина, но не била за тебе, од денес лозјето е 

мое, така беше договорот, нели?   

 На Мирко сега сосема му се стемни, колку беа само 

злобни луѓето што се ситат на туѓа неволја. Порасна со нив, 

но очигледно добро не ги знаеше и време беше за лекција. 

Мирко се доближи до Петре така лежерно, а тој беше 

широко насмевнат и им раскажуваше на околните лица за 

кладбата.  Мирко, ни пет ни шест, му ја тупна една тупаница 

по носот, па Петре се затетерави и падна на задникот, а од 

носот му бликна крв. Сите што видоа подзинаа и воскликнаа 

од изненадување, имаше момци тепачи во селото, но Мирко 

не беше еден од нив, но денес очигледно Петре му стапна 

на болната жила.  

 - Мрш, магла од мојов двор, сите вие, оти сега ја 

вадам пушката – им свика остро Мирко на сите и си влезе 

дома со главата крената горе.  

 

 

 

 

 

 



~ 480 ~ 
 

Глава 41  

Сама   

9 ноември 1971 

 

 Кога заврти десно на патот и се скри од погледите на 

луѓето зад неа, кои како стрели ги чувствуваше како ја 

жегаат во плеќите, Јана се опушти малку, ги спушти 

рамената и го забрза чекорот. Имаше остра главоболка што 

ја клукаше со секое движење, а сите мускули во телото ѝ беа 

како во јазол исповрзани, се чувствуваше крута во одот како 

автомат.  

 „Сама, сама сум на светов – си повторуваше Јана 

тивко – но вака си одлучив јас, ова беше мојот избор, ќе 

чекорам напред сè додека ме држат нозеве, но ќе си останам 

достојна на зборот. – Се охрабруваше и се бодреше самата 

себеси за да не потклекне на стравот што ја обземаше и ја 

насочуваше наназад, да ја свитка опашката и да се покори 

на желбите на другите. – Не, никому веќе нема да дозволам 

да ме контролира како што сака. Сама ќе живеам ако треба 

цел живот.“  

 Вака размислуваше Јана додека брзо чекореше кон 

единствената автобуска постојка на селото Брод, 

игнорирајќи ја тешката главоболка. Брзо стаса до постојката 

и за среќа Господ се смилува на неа, па таму не наиде на 

други патници што чекаат превоз. Тивко ги подигна очите 

нагоре спрема небесата и испрати тивка благодарност до 

севишниот, кој ете сосема не ја заборавил.  

 - Благодарам, Боже, за оваа мала милост, немам сила 

со никого да разговарам во моментов, без да се посрамам и 

прснам во плачки. Веста за случкава е веќе раширена низ 

селото и знам со сигурност дека сите мене ќе ме обвинуваат, 

ќе ме нарекуваат со многу погрдни имиња и ќе ме прогласат 

дури и за луда. Се доближи до постојката и седна на 

дрвената клупа, да земе малку здив. Рој мисли ѝ се вртеа низ 
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главата, испомешани и испреплетени, крај да не им се најде, 

спас никаков, пред неа се протегаше иднината, долга, но 

матна, поматна од Црна Река. Место не ја држеше, па пак 

нагло стана и чекореше натаму - наваму. Ѝ доаѓаше да бега, 

да трча додека ѝ снема здив, па каде ќе заврши, таму. Се 

обиде да ги запре мислите:   

 - Ајде доста веќе, запри, Јано, утре за ова ќе 

размислуваш, денес не можеш, веќе немаш сила, ќе 

полудиш навистина.  

 Чинеше, стани попешачи малку по прашната улица, 

па седна на малата дрвена самоделска клупа, која 

најверојатно селаните сами си ја поставиле да се одморат 

додека чекаат реиз, како што го нарекуваат автобусот 

мештаните, а кој често знаеше да задоцни и повеќе од еден 

час. Никој не внимаваше на редоследот, а времето и 

прецизноста не беа баш најдобри карактеристики на ова 

поднебје. Ако шоферот се најдеше со некој пријател во 

претходното село, па си седнеше на ручек, па на некое 

ракииче, тие што си имаат работа ќе си чекаат на 

автобуската постојка, што друго да прават и на кого да се 

жалат, фатил камен нозе, друго чаре нема, а пешки е далеку 

до наредното село или градот. Но, народот научен на 

тешкотија се привикнуваше брзо на секакви услови. Но, и 

ова беше голем напредок за локалното население затоа што 

во минатото одеа со коњски или воловски коли кога одеа на 

пазар во Битола, а сега со автобусот навистина за брзо се 

стасуваше, а колку брзо, често зависеше од расположението 

на шоферот. Ако беше среќен, ќе стасаа побавно затоа што 

си запираше на секоја постојка да си се види со некој познат, 

па да прибере некоја торба од земјоделските продукти, а ако 

беше лут, лудо возеше, ќе го испокршеше возилото, а 

патниците внатре се ребреа кутрите, но ќе стасаа за десет -

петнаесет минути порано на својата дестинација. Одеднаш 

се слуша шумот на возило што доаѓаше, а кое Јана сè уште 
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не можеше да го види скриено зад свијокот на патот. Стана, 

ги затресе алиштата малку по навика и подизлезе на патот 

за да ја забележи возачот, затоа што можеше да си ја 

спрашти по патот ако навреме не види дека има патници 

што чекаат на постојката.  

 Автобусот брзо се движеше, како што можеше Јана 

да забележи, па се потргна наназад кон постојката, а 

автобусот во тоа време нагло запре на десетина метри од 

Јана. Одвратен мирис на дизел нафта се ширеше од него и ѝ 

ги параше ноздрите на Јана, а сопирачките квичеа и се 

бунтуваа на таквиот третман, беше сигурна дека цело село 

ги слушна. Облак прашина и чад ја прекри Јана, таа се 

закашла, се заврти настрана да се искашла и со шалот си ги 

затвори устата и носот. Низ прозорецот Јана забележа како 

возачот се измолкнува од зад воланот и ја отвори вратата 

рачно стоејќи на најгорната скала нестрплив да постигне за 

изгубеното време во претходното село, и по неколку пивца 

испиени во селската кооперација. па неучтиво ѝ се обрати 

на Јана.  

 - Ајде, мори невесто, цел ден не ќе те чекаме, има 

овде луѓе на кои им се брза, влегуваш или не.  

 Јана се заврти со солзи во очите, што од прашината 

и чадот, што од лутина, јад и болка, еве уште еден доказ 

колку се дрски и вообразени мажите, возач на автобус, па си 

мисли Тито е, па ќе наредува секому.   

 Јана си ги избриша очите со белото извезено шамиче 

со бавни движења на рацете, па полека се доближи до 

влезот, ги исправи главата и рамената, залепи една вештачка 

насмевка на устата, а со очите да можеше ќе го прострелаше 

дрскиот шофер, и студено одговори додека полека се 

качуваше по неколкуте скали на возилото.  

 - Добар ден и на вас.  

Тогаш шоферот убаво ја погледна младата патничка, па, 

забележувајќи ја нејзината убавина, одма се расположи и 
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широко се насмевна. „Види ја чупава лична, ама остра, опаа 

машала!“ 

 - Добар ден – ѝ возврати учтиво сега и се тргна 

наназад да ѝ направи место да влези сè уште смешкајќи се. 

Си седна задоволен на шоферското место.  

 - До каде вие, другарке?  

 Јана остро го погледна, но сфати, ја прашува поради 

билетот, па одговори: 

 - Еден билет до градот ве молам, колку чини?  

 - Ееј, одлично – се насмевна возачот и ѝ намига – за 

вас ништо. Секако празно е речиси возилово, повелете 

седнете тука да си муабетиме, долг е патот и досаден без 

друштво, а оние старине одзади само дремат, а некои од нив 

богами и ми го поганат автобусот. Не се учени да се возат 

со модерни возила, дај им ѕевгар волови, па нека се кашкаат 

во лепешките, тоа не им смрдело, а автобусот смрдел.  

 - Благодарам, но инсистирам да платам како и сите 

други. 

 - Ајде жити мене не ме мачи, не ми е тука денес 

кондуктерот, затоа доцнам, сè треба сам да правам, прости 

ми за дрскоста пред малку, затоа бев малку лут. Ми рекоа 

болен бил, ама знам што му е болеста, се има изнатрескано 

вчера на славата, верувала или не, секогаш вака ме остава 

на цедило по празник. А како да го пријавам, има деца, 

семејство. – Ги крена рамената шоферот.  

 - Ве разбирам, но сигурно имате билети некаде тука. 

 - Добро, де, добро, кога си решила да се расфрлаш со 

пари, еве ајде два динари – буричка наоколу да најде билети, 

успева некако и ѝ дава билет. – Еве повели, но не можам да 

го најдам машинчето за да го обележам, ќе можеш со истиот 

да си се вратиш назад – и повторно ѝ намигнува.  

 Шоферот, зборлест до немајкаде, си продолжи да си 

кажува, што ја натера Јана да оди поназад, подалеку од 

неговото брборење, и седна при крајот, така што другите 
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патници останаа пред неа. „Не за чудо сите поназад 

седнуваат“, си помисли, „сигурно премногу им досадува со 

својата бескрајна брборливост.“ Немаше многу патници, 

помалку од десет беа сигурно. Јана забележа еден пар 

постар маж и жена, најнапред, па тек тук понекој сам маж и 

една стара, слаба бабичка седната неколку реда зад другите 

сама, завиткана со шарена шамија, која ѝ беше преклопена 

преку устата како што многу од жените ги носеа шамиите, 

посебно кога беше ладно, но овој пат сигурно да се заштити 

малку и од мирисот на нафтата. Имаше голем избор на 

седишта, па Јана се смести на спротивниот ред паралелно со 

бабичката. Како што влегуваше учтиво, но тивко, ги 

поздравуваше патници, тие возвраќаат, некои со збор некои 

со кимање на главата.  

 - Добар ден, мајче – тивко ја поздрави старичката и 

се смести на седиштето. Старата, која гледаше надвор низ 

прозорецот, ја заврти главата, ја поттурна шамијата и 

возврати исто со тивок, едвај чуен глас.  

 - Дал ти Бог добро, чедо.  

 Сакаше уште нешто да каже, да започне разговор, но 

ја забележа младата девојка како седна до седиштето одма 

до прозорецот, ја потпре главата на седиштето и ги затвори 

очите. „Преморена ми личи, млада, лична, но нешто ја 

тишти кутрата. Е, секоја планина си има своја тежина“, си 

помисли старичката, ја врати шамијата на старечките 

испукани усни и повторно си ги склопи очите.  

 - Ајде држете се, тргнуваме, луѓе – им свика весело 

на патниците возачот и со пискот автобусот се затркала кон 

југ. Имаше уште неколку села по пат каде што требаше да 

застане да собери патници, а оваа му беше последната тура 

за денот.  

 Старата бабичка не го поднесуваше баш најдобро 

патувањето со автобус, целата утроба ѝ се превиваше. За да 

го одвлече вниманието од тегобата, повторно ги отвори 
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очите, се поднавали на седиштето и почна да ѝ зборува на 

девојката седната во близина.  

 - Можеби е побрзо, ќерко, со ова реизот, ама ова е 

некоја ѓаволска работа, ме снеможува секој пат кога се 

возам во него. Ретко се качувам, но некогаш маката те тера, 

нема бегање.  

 Јана незначително кимна со главата, па охрабрена 

бабичката продолжи: 

 - Каде вака сама, ќерко, кој родител те пуштил толку 

лично моме само да шета. 

 Јана жално се поднасмевна на ова, ги отвори очите и 

одговори тивко, едвај чујно:  

 - И мене маката ме тера, мајче.  

 - Еееех – воздивна старата – од таа мака сите си 

тргаме, ама ти си младо уште отсега за мака да знаеш, 

животот е пред тебе.   

 - Не прашува маката, мајче, колку си стар. А ти каде 

вака сама – со насмевка ѝ возвраќа Јана – каде те пуштил тој 

стариот твој? 

 - Аххх, море чедо, до прагот не ме пушташе сама 

кога бев млада и убава, ама сега остарев и огрдив од маки. 

Во градот одам, човекот не ми е арен, во болница е.  

 - Жал ми е, што мака има, мајче? 

 - Којзнае, чедо, што го фрка, докторите не можат да 

најдат, а јас мислам од тоа што страда тој нема лек.   

 - А од што мислиш дека страда? – на Јана не ѝ се 

разговараше, но старицата толку милно ја гледаше, што 

немаше душа да ѝ рече дека е уморна.  

 - Од срце, од слабо срце страда, тој со слабо срце, 

ѕевгар волови ќе кренеше кога беше млад, беше многу 

силен.  

 - Немаат ли лекарите некаков лек за тоа? – вели Јана.   

 - Нема чедо друг лек за скршено срце, освен оној што 

ти го скршил да ти го врати.   
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 Јана се сепна и остана подзината, каква вистина кажа 

бабата. „Тоа е мојата болка“, си помисли, „срцето ми е 

скршено на половина и скршениот дел остана со Никола, и 

само тој може да ми го врати. Но, тоа нема да се случи, така 

што цел живот сум судена да живеам со скршено срце.“   

 Бабичката продолжи да раскажува, а тажни врели 

солзи ѝ се слеваа по образите. Јана исто така плачеше, што 

жал за бабата, а повеќе си ја оплакуваше својата судбина. 

Низ маглата од испреплетени мисли, разбра дека на 

старицата синот единец ѝ заминал за Австралија, а сега 

скоро си ги собрал и жената и децата.  

 - Од врева, детски џагор, полна куќа луѓе, сега куќата 

ни е пуста, чедо, јас и стариот сами ги чекориме праговите. 

Стариот, додека синот сам беше заминат, се надеваше ќе се 

врати, но сега, откако си ја пробра фамилијата, гледа нема 

надеж. Откако заминаа, глава нема кренато. И мене ми е 

тешко, ќерко, тешко претешко, но си давам издишка со тоа 

што ќе си поплачам, ќе си позборувам со жените од селото 

и си се тешам, само здрави и живи да ми бидат и среќни тие, 

за нас векот помина.  

 На Јана, која имаше голема емпатија за секого и 

секогаш сакаше секому да помогне, многу ѝ се дожали за 

старичката. „Леле судбини по луѓето што има, и мене ми е 

тешко, но макава на старицата е сто пати поголема од 

мојава.“ За да ја утеши, ѝ рече:  

 - Ама може ќе се врати, мајче, појдени се на печалба.  

 - Еее, чедо, и јас така си велам, но оваа земја била на 

крај на светот, еден месец со параходот се одело до таму. Не 

верувам дека ќе дочекам уште еднаш да ги видам. Само ним 

да им чини, да им е арно, ништо друго не барам од Бога.  

 - Ајде, мајче, гајрет, ќе се вратат, ќе видиш, да 

спечалат малку, бродовите одат и натаму и наваму. А други 

деца имате? 
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 - Имаме, како не, две ќерки, најстарата е далеку во 

Ресенско мажена, синот е среден, а најмалата ќерка мажена 

во соседното село, но сега во градот живее. Повеќе браќа 

беа дома, а овој најмал и учен е – кажува старата со гордост 

– се вработи зетот во градежно, имам две внучиња од неа, 

како ангелчиња се, па арно се куртули од селската работа. 

Кај неа одам сега да поседам и да го видам стариот, далеку 

е секој ден да патувам.  

 - Ете гледаш имаш и тука внучиња да те радуваат. А 

другата ќерка има ли деца? 

 - Има, три ги има златните, но многу ретко се 

гледаме, еднаш годишно ако ги видам, сполај му на 

Господа. А ти, пиле, каде, доста за мене, сполај ти на 

дружењето, ми се смири мачнината некако, подзаборавив 

малку.  

 - Во градот одам и јас по работа, знам да шијам, се 

надевам да ме земе некоја шнајдерка. 

 - Ама, ќерка, ми чедо работи во шнајдерана, не ѝ е 

лоша работата, па и ручек им даваат таму. А каде 

престојуваш, имаш роднини? 

 - Имам братучетка прва, па кај неа на почеток ќе 

бидам – се подзацрвени малку Јана. Досега не размисли 

дали воопшто братучетка ѝ ќе ја прими, може ќе ѝ рече да 

се врати, може нема место каде да ја смести. Но, по начинот 

на кој го рече тоа со набрани веѓи бабата одма ја прочита.  

 - Ама не сакаш кај неа да одиш ако имаш избор?  

 - Не баш, неа добро ја знам, но не и нејзиниот сопруг, 

ама немам избор, барем на почетокот додека се снајдам. 

 Бабата беше мудра и одма ѝ стана јасно дека ова дете 

има мака, и бега од нешто, се гледа пеплосано кутрото, а 

каква добра душа има. Одма во неа се роди мајчински 

инстинкт на заштита, имаше потреба да се грижи за некого, 

да му ја дари својата љубов, па престана да ја распрашува и 



~ 488 ~ 
 

се замисли малку. Доби една идеја, но не сакаше да ја 

навреди, изгледа е многу горделива. 

 - А мори, чупе, како ми ти е името? – Јана беше 

загледана надвор низ прозорецот, врвеа низ село, па 

гледаше куќи, добиток, бавчи, кои пролетуваа покрај 

прозорецот. Но, нејзините очи ништо не забележуваа, 

лебдеше така речи и се сепна од мислите кога бабата ја 

пофати за рака. 

 - Како се викаш те прашав, ќерко?  

 - Ммм – Јана молскавично размислува. Не сака да ја 

лаже бабата, но не сака да се дознае која е оти е сигурна дека 

овој скандал ќе ја следи додека е жива, но барем да добие 

малку време да си ги среди мислите и да се одмори малку.   

 - Јована – изусти Јана, беше името на баба ѝ по мајка 

ѝ. – Јована ме викаат – повторува. „Прости ми, Боже“, си 

вели во мислите. Не сакаше воопшто своето легитимно име 

Трајана да го каже. Сакаше нов живот и нов идентитет од 

овој момент. Бабата ја гледаше упорно и Јана знаеше дека 

чека детали да објасни од кои луѓе е и од кое село, но Јана 

го наведна погледот. Не беше учтиво да не одговориш 

основни работи на постар човек, но не можеше, некој страв 

ја имаше фатено во душата дека ако бабата ја знае вистината 

за неа, ќе ја презира до дното на душата. Старицата ја 

погледа малку, па продолжи: 

 - Чедо, овој свет не е за сам човек да биде, туку што 

велиш ти мене да ми помогнеш со пљачките, носам многу 

зајре за кај ќерка ми, да ми помогнеш и да останеш некој ден 

со нас, ќерка ми ќе ти најде работа, сигурна сум. Тоа 

фабриките се како ламји, сè нови работници им требаат. Ќе 

ни ги запустат селата, младите како тебе или в град или во 

туѓина зафаќаат.  

 Јана милно ја погледнува бабата: 

 - Ќе ти помогнам од се срце мајче, но нејќам да се 

наметнувам.  
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 - Нема воопшто да се наметнуваш, слушај ми го 

зборот, ќерка ми не е долго во градот и нема многу друштво, 

тамам ќе ѝ се најдеш.  

 - Навистина сум благодарна за понудата, но таа си 

има семејство, не е сама. 

 - Слушај ме, мила, зетот е учен, инженер е, па често 

патува, сега неколку месеци е на север негде појден, таа е 

сама со децата.   

 Јана почна да се загрева за идејата, „па оти да не, ќе 

ѝ помогнам на старицава со торбите ќе се запознам и ако 

личи на добра, пристојна жена, ќе останам за ден - два 

додека не видам каде сум и што понатаму. Господ ми наврти 

еве друштво, не сум сепак оставена така штура, ме чува 

мојот ангел чувар. Ооо, Боже, што болка ѝ нанесов на мајка 

ми, но ова е мој живот и јас ќе водам сметка за него, а мама 

знам дека ќе ме разбере.“  

 - Ќе ти помогнам за до кај ќерка ти, па после ќе 

видиме, не ветувам ништо засега, да видиме што ќе рече таа. 

Старата ѝ се насмевна и си ја опре главата на седиштето.  

 Бабичката задрема од клатењето на возилото, па Јана 

остана со своите мачни мисли, „нема да мислам“, се обидува 

да ги оттргне безбројните црни мисли и разни сценарија за 

својата иднина. Преморена е, но емотивно е толку 

истоштена, што дремка не ја фаќа, две солзи ѝ се слеваат по 

образите нечујно, луто со остар потег на десната рака ги 

брише, се исправа на седиштето и си дава заклетва. Вака не 

може веќе, си ветувам од утре веќе нема да се сожалувам 

себеси, тоа го правам веќе неколку години од мојот живот. 

Ги затвори очите и се потпре на седиштето, проба длабоко 

да диши да го смири срцето и да го нормализира дишењето, 

како што ја учеше баба ѝ. Се потсмири малку и така 

истоштена задрема малку, но и соништата мир не ѝ даваа. 

Од некаде ликот на Никола пред очи ѝ се појави, како да го 

влече нешто наназад, а тој упорно ѝ мавта со раката и ја 
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повикува да му се доближи, тамам да го фати за рака, 

автобусот во тој момент сопре нагло, и Јана се удри во 

предното седиште.  Сите патници воскликнаа и се размрдаа 

во седиштата.  

 - Сè е во ред назад? – прашува возачот. – Еден селски 

пес ми истрча пред возилото, за малку ќе го изгазев, но имал 

ете век. Секој ден ова се случува, треба да си ги приберат во 

двор кучињата, зошто јас на душа да ги носам. – Се жалеше 

шоферот. 

 Јана се држеше за главата и ги триеше 

слепоочниците, старичката ја забележа и ја пофати за 

раката.  

 - Чедо, арна си, многу се удри?  

 - Не многу, мајче, но главата ме боли малку, не 

мислам од ударот, но сега тој ми ја размати малку повеќе.  

 - Се договоривме, сега доаѓаш со мене кај ќерка ми, 

носам чаеви од селото мое за неа, ќе ти направам лек, сè ќе 

ти помине како на куче.  

 - Добро, мајче, се сложувам, толку мила душа имаш, 

така нека биде, но како е твоето име не те прашав?   

 - Eеее, ќерко, моето име веќе сите го заборавија, а 

богами и јас го ќе заборавам уште малку, Пара сум крстена, 

но никој не ме вика така веќе, сега сум Костејца за сите.  

 - Зошто така се прашувам, мајче, личното име да се 

заборавело, зошто тогаш женските деца воопшто се 

крштеваат, нека им велат Мори, Еј и слично, секако така им 

викаат. 

 - Ха,ха, ха, еее чедо, во право си до некаде, така на 

младост мажот ја вика жената, Мори, на старост Стара, 

свекор, свекрва прво невесто, снао, а најчесто по име на 

мажот, Костејце невесто, Костејце снао. Но, не е ни чудно, 

ни страшно кога сите така прават, така било со генерации 

наназад, дури и чест ни е нам жените да нè викаат по името 
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на мажот, демек припаѓаме некому и одма сите знаат чија 

невеста си, така останало од дедо предедо.  

 „Сè e настроенo кон уништување на идентитетот на 

жената во нашата култура“, жално помисли Јана. „Грев ми 

е за бабата, убаво име има, а никој откако се омажила не го 

изговорил.“  

 Жената беше столбот на домот и семејството и 

играше многу улоги, мајка, ќерка, внука, сестра, жена, снаа, 

золва, свекрва, тетка, стрина, вујна, родилка, доилка, 

негувателка, готвачка, измеќарка на сите од најмало до 

најстаро, вредна и за домашна и полска работа, но идентитет 

свој личен немаше.  
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Глава 42   

Гостинка   

ноември 1971, Битола  

 

 Со разговор времето течеше побрзо и за скоро веќе 

се најдоа на селската автобуска станица во градот. Зградата 

на станицата беше ниска, неугледна, поставена паралелно 

со малиот простор пред неа, кој беше перонот и на кој едвај 

собираше неколку автобуси. Во моментот на перонот 

имаше само уште еден друг автобус и неколку негови 

патници чекаа до багажникот да си го приберат товарот. 

Селската станица беше многу понеугледна од градската, 

која се наоѓаше по на средина на градот, свесно или 

несвесно, планирано или не, го означуваше второкласниот 

статус на селската, земјоделска конзервативна популација 

во однос на градската, работничка и таканаречена 

прогресивна класа.  

 „А што со тие од селата што се доселуваат во градот, 

во кога категорија припаѓаа тие?“, се прашуваше Јана 

додека заинтересирано гледаше од прозорецот на 

автобусот.  

 За едно беше подобра оваа станица, Јана знаеше дека 

беше близу до градскиот пазар и до старата чаршија што 

најмногу им требаше на селаните, да продадат нешто вишок 

од нивните земјоделски или сточарски продукти, најчесто 

сирење, јајца, маштеница, бостан, грозје, пиперки, домати, 

зелки, кромид, компири и многу други и да купат она што 

го немаат сол, шеќер, платно за алишта, бои за волна, основа 

за разбој, по некое шеќерче за децата и да поправат некои 

алати по многубројните занаетчиски дуќани. Градот им 

служеше на селаните за уште една многу важна работа од 

областа на романтиката. Јана имаше слушано дека Ленски 

мост е наречен Мостот на љубовта затоа што многу млади 

од селата оделе таму на пазарен ден во вторник или петок 
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на видување или на бендис. Стројникот, откако ќе добие 

потврден одговор од девојката, договара средба и означува 

ден и време и младите што живеат во различни села, 

придружени со некој од родителите, обично таткото, 

доаѓаат на договореното време и се гледаат од подалеку. 

Ако се бендисаат, за брзо ќе има свадба, ако не, стројникот 

ќе има уште работа и нема да ги добие ветените чевли за 

стројникувањето. Луѓето го бираа градот како неутрална 

средина и подалеку од љубопитните очи на жителите на 

многу помалите селски заедници.  

 - Последна станицаааа – ја штрекна Јана гласот на 

возачот – ајде останете ми со здравје – весело подвикна 

возачот откако го паркира автобусот и го изгасна моторот, 

па се измолкна од шоферското седиште, ја отвори вратата и 

во еден скок се најде долу. Другите патници полека станаа 

и еден по еден се упатија кон излезот. Јана се измолкна од 

седиштето, се протегна малку и се заврти кон старичката.  

 - Тетко Паро, дај ми ги мене рачните торби, да ти 

помогнам, ти симни се полека надвор.  

 Јана полетно како срна слезе пред Пара, па ги спушти 

торбите на подот и отиде на вратата да ѝ подаде рака на 

старицата. Возачот си свиркаше и весело му мавна со рака 

на кондуктерот од другиот автобус, кој стоеше подалеку со 

цигарата во уста, додека патниците чекаа стрпливо уште 

сонливи од дрмањето по патот, па се наведна и го отвори 

капакот на багажникот и брзо и вешто ги извади торбите и 

вреќите надвор и ги остави на перонот. Јана ја доведе Пара 

до торбите. 

 - Мајче, кои се твоите? – ја праша старата.  

 - Овие триве се мои, ќерко – покажа Пара на три 

големи преполни вреќи. Јана ги ококори очите, но ништо не 

прокоментира.  

 - Ќе дојде ќерката да те поземе?  

 - Не, чедо, не ни знае дека доаѓам денес. 
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„Како мислеше бабичкава да се однесе сама“, си помисли 

Јана. „Е, како жените што се силни, никој друг. Може затоа 

ме покани да одам со неа, за помош“, се посомнева Јана. „Ќе 

одам ќе ѝ помогнам, па ќе видам што понатаму, од помош 

раце не се јадат.“  

 Се заврти Јана наоколу не можејќи одма да се 

ориентира во туѓа средина, но го виде сонцето како е веќе 

отпловено кон запад, веќе беше попладне, одминал денот, а 

мракот за брзо ќе дојде. Близу до ниската зграда на 

автобуската станица, на десниот крај здогледа еден амал 

како полека ја турка количката спрема автобусот. Јана ѝ 

рече на Пара:  

 - Одма се враќам, стој тука – па го пресретна Циганот 

и го доведе до старата и торбите.  

 - Колку ви е тарифата?  

 - Зависи до каде?  

 - Мајче, каде треба да одиме?  

 - Не знам точно како се викаше населбата, но кон 

Горно Маало е, има дваесетина минути пешачење. 

 - Е, тогаш, за таму три банки?  

 - Ееее, сега автобусот чини две, а ти три бараш – 

возврати баба Пара.  

 - Е, тетке, ами натаму угорница е, стрмно, кичма ќе 

си скршам за некоја банка, шоферот не го турка автобусот, 

си седи, јас треба да туркам.  

 - Ајде еве за две банки ако сакаш, па ќе помогнеме 

на угорница. 

 - Ајде така нека биде пазарот направен – и се зафати 

одма со товарање на вреќите и торбите и тргнаа по патот по 

кој ги водеше старицата.  

 За триесетина минути бавно пешачење стасаа пред 

една дрвена порта и висок ѕид одозгора покриен со 

ќерамиди. Старата, без да тропне, ја отвори ширум портата 

и се шмугна во дворот. Јана одма забележа дека куќата беше 
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стара, но добро одржана, на два ката, со чардак и со мало, 

но убаво уредено дворче.  

 - Ајде еве овде остави ги пљачките – му рече Пара на 

амалот – и сполај ти за помошта, алал да ти се парите. 

 - Фала, тетке, останете со здравје – и се заврти 

спремен да си замине.  

 - Чекај малку – му вели старата, отвора една од 

торбите и му дава некоја црвена пиперка и јаболка на амалот 

– за дечињата твои.  

 - Тетке, секое ти добро, ретки се луѓето како тебе, 

биди ми жива и здрава и сите во твојата фамилија.  

 Пара се насмевна и ја затвори дрвената порта зад 

него.  

 - Ајде, ќерко, нека стојат тука торбите, одиме горе да 

видиме дали има некој дома да помогне.  

 Јана си помисли, „нема никој дома сигурно, на толку 

тропање и разговор некој ќе чуеше досега“, ќе поседат на 

чардакот да почекаат, грабна една од вреќите и се упати по 

скали, но старицата ја спречи.  

 - Не, не, чедо, долу тие во визба ќе одат, нека стојат, 

ќерка ми Анче ќе си ги прибере, нели дотука ѝ ги донесовме, 

сега е лесно. Само овие рачниве торби се за горе.  

 Јана ги зеде двете и се качија полека нагоре по 

дрвените скали. Додека Јана го разгледуваше чардакот и 

погледот од него, Пара тропна на вратата и подвикна: 

 - Еееј, домаќини, има некој дома? – но никој не се 

одѕва, па старата посегна зад еден столб од чардакот, извади 

клуч, се заврти и ѝ се насмеа на Јана.  

 - За нас го оставаат овде, кога сакаме да си дојдеме, 

многу арен зет имам. – Тамам го стави клучот во клучалката 

за да ја отвори вратата, кога еве, две дечиња на едно 

десетгодишна возраст, едно девојче и едно момче, се 

втурнаа низ портата. Девојчето ги забележа торбите во 

дворот, погледна нагоре и извика:  



~ 496 ~ 
 

 - Бабичкееее – и летна по скалите нагоре. Јана се 

подистави да ѝ отвори пат кон бабата, а девојчето се фрли 

во прегратка и со двете раце ја заобиколи слабата бабичка. 

 - Ооо, јагне мое најмило, види колку си пораснала 

машала. – Внукот во меѓувреме стаса, и тој да не остане 

покус, се фрли околу нозете на баба си. Таа кутра ги стегаше 

внучињата во прегратката додека солзи ѝ течеа по образите, 

што од радост за овие внучиња, но и од жал за тие што ѝ 

заминаа таму далеку, и ѝ откорнаа огромен дел од срцето и 

го понесоа со себе. 

 - Е, бабини ангелчиња, да видите баба што ви донесе, 

зелниче, и слатко од капинки, знам дека најмногу го сакате. 

Е, ова е Јована, таа ви е тетка, ајде да се поздравите – 

срамежливо двете дечиња се завртеа кон Јана, а таа се 

понаведна и им подаде рака.  

 - Јас сум Јована, мило ми е да ве запознам, имате 

прекрасна баба, а како се викате вие?  

 - Виолета сум јас – одговори девојчето – но сите 

Летче ме викаат. 

 - Оо, колку убаво и модерно име имаш, јас само 

Виолета ќе те викам.  

 - Вистина велиш? – се насмевна радосно девојчето и 

поцрвени малку. 

 - А ти, момче, имаш име? 

 - Имам, јас сум Иванчо, на дедо ми Иван, по татко 

ми. 

 - И ти имаш многу убаво име, а колку години имаш?  

 - Уште малку девет.  

 - Јас имам полни десет – додаде Виолета со гордост.  

 - Што сме застанале тука пред врата, има време за 

разговори, ајде сега дома – вели старата – да нè пречекате 

како домаќини. 

 Дечињата се кикотат, но послушно влегуваат први.  



~ 497 ~ 
 

 Јана е воодушевена од куќата, забележа дома 

мијалник и чешма за вода, убаво наместено по градски, со 

завеси плетени на прозорците. Мала дрвена маса среде 

кујната послана со плетен чаршаф. Куќата имаше убава 

весела атмосфера, но ова Јана ја нажали. „И јас имам сè во 

чеизот за уредување на мојот дом, но ќе остане така молци 

да го молат, ако не го исфрли татко.“ Повторно меланхолија 

ја обзеде Јана. Пара ја забележа девојката повторно 

натажена, па рече:  

 - Ќерка ми е сигурно некаде на комшилак во близина, 

да дојде еднаш, да поткаснеме нешто, па ние ќе одиме да го 

видиме стариот, а ти како дома да се чувствуваш овде, ќерка 

ми е многу добра душа, ќе видиш и сама. Уште зборот 

недоречен, се слушна гласно смеење од улица. Старата одма 

го препозна гласот на својата ќерка:  

 - Што ти реков, еве ја Анче моја, сите ја сакаат, само 

е насмеана. 

 „Зошто да не биде насмеана“, си вели Јана, „своја 

куќа, дом, деца, удомена, што поубаво од ова.“ Јана се 

приближи до прозорецот и гледаше кон улицата.  

 - Ајде, ајде, да оставиме нешто за утре за кажување – 

подвика една од жените за која Јана мислеше дека е Анче 

затоа што тргна кон портата од каде што тие влегоа пред 

малку.  

 - Море, со тебе секогаш има за кажување, Господ 

здравје да ти даде, ни мине денот брзо и лесно – одврати 

другата жена. 

 - Ајде со здравје, Мире, да си ја видам челадијава – 

додека Анче влегуваше низ порта, Мира ѝ мавна со раката 

и си продолжи надолу по улицата.  

 Само што стапна со нога во дворот, Анче ги забележа 

торбите и одма се пушти нагоре по скалите, прескокнувајќи 

две одеднаш.  
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 - Мајчееееее, кога ми дојде, мори, а, мори, зошто не 

пуштиш абер да те чекам, како ги молкнеш овие вреќи, ќе 

ми се разболиш и ти и по тебе да трчам по доктори. Ја 

караше со зборови, но и се впушти во прегратка на мајка си 

и ја гушка силно, поткренувајќи ја и ја заврти околу неа.  

 - Оф, оф, ќерко, тамам ми се смири желудникот од 

она палено возило, сега сакаш пак да ми се преврти 

утробата.  

 Јана гледа и се топи од милина од глетката, но се 

чувствува многу непријатно што е сведок на овој интимен 

чин на искажување љубов помеѓу мајката и ќерката. Го 

заврти погледот од нив, а главата сама и надвисна надолу од 

тешките мисли што повторно излегоа на површина.   

 „Колку ми недостасуваат мама и баба во овој 

момент, што ќе помислат за мене кога ќе разберат што 

направив?“  

 Анче, сосема внесена во мајка си, не ја ни забележа 

гостинката што тивко стоеше настрана. Пара низ смеата и 

плачот ја забележа Јана како стои настрана осамено и ѝ 

свика на ќерка си:  

 - Ќерко, ме задуши, не можам да дишам, ми го замати 

умот, доста ме дрмаше оној пален реиз, сега и ти. 

 Анче ја избакна на лицето и ја пушти.  

 - Арно, де, арно, еве ќе те пуштам, ама ми 

недостасуваш, со децата ќе дојдев в сабота, и ќе те земевме, 

така беше планот.  

 - Арно, арно, сега сум тука, го сонував татко ти 

ноќеска, и око не склопив, морам да го видам, да не замини 

од овој свет, нема да си простам.   

 - Нема да замине, какво заминување, секој ден го 

гледам, поарен ми личи доста. Ги носам и децава, може го 

развеселуваат повеќе. 

 - Ќерко, ги замолив Нешковци да ги пазат 

животинките и дојдов.  
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 - Убаво, мајче, убаво, ме израдува многу.  

 - Туку после ќе муабетиме, за срамота, ме збуни 

сосема, не ти кажав, ти донесов гостинка.  

 Анче се заврти назад и тогаш ја забележа Јана, како 

стои до прозорецот и срамежливо гледа во нив, а во тој 

момент двете нејзини деца се стрчаа кон неа и ѝ покажуваа 

некои нивни играчки.  

 - Децата и животните одма сеќаваат кој е добар по 

душа – се смее Анче додека се одвојуваше од прегратката 

на мајка си. Пара ја зеде за рака и ја тегнеше спрема Јана.   

 - Анче, ова прекрасно чупе ми го прати Господ да ми 

се најде по пат, ја поканив гостинка да ни биде, се вика 

Јована, на баба ѝ, и дојде во градот за работа, па ѝ ветив дека 

ти ќе можеш да ѝ помогнеш. 

 Анче со топлина во очите и со широка насмевка ја 

игнорираше подадената рака на Јана, туку ја грабна во една 

силна прегратка.  

 - Добре дојде, Јовано и мило ми е што те запознав, да 

се чувствуваш како дома овде. Мајка ми има таков касмет, 

каде и да оди наоѓа добри луѓе, таа ми го најде момчето и 

дома ми го донесе, ама ајде друг пат ќе ти раскажам надолго 

и нашироко за тоа.  

 На Јана очите ѝ се насолзија од толку многу добрина 

и топлина кај овие луѓе, одеднаш се расположи малку и 

доби искра на надеж за својата иднина. „Не е сè црно како 

што си замислувам.“  

 - Анче, мило ми е и мене, но не сакам да досадувам, 

имам роднини, кај нив планирав да престојувам додека 

најдам работа. 

 - Да досадуваш! Тој збор не постои во нашиот 

речник, сега си тука, Господ ми те донесе како што рече 

мајка, поседи некој ден, ако не те бендисува нашето 

друштво, оди кај роднините пак. Баба Пара додека траеше 

разговорот помеѓу Анче и гостинката од рачната торба 
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извади зелниче, биено сиренце и тегла слатко од капини и 

се вмеша во разговорот.  

 - Ајде готово, средена работа, ти, Јовано, си ми 

среќна ѕвезда денес, како бев потиштена, но откако се 

појави ти, како темниот облак да ми се тргна од главата. 

Среќна ѕвезда не се пушта туку така, туку да каснеме малку 

и сакам да го видам стариот, Анче, оти око не ќе можам да 

склопам. 

 - Мамо, преморена си денес, утре таа работа. 

 - Не, не, за тоа дојдов, ти кажав лошо го сонував. 

 - А не за нас да нè видиш? 

 - И за вас, чедо, и за вас.  

 - Ауууу, кога сево ова го направи ти и да стасаш да 

дојдеш? 

 - Не можев да спијам, решив да дојдам и замесив 

зелниче со зелка, твојата омилена. 

 - Аааах, мајче, колку те сакам, но немој да се 

преморуваш да влечкаш тежина, овде ќе направевме заедно. 

Но, кога веќе си го донела, ајде да јадеме оти лиги ќе ми 

протечат – ѝ намига на Јана додека ѝ подаваше чинија.  

 - Само да пробаш, поубаво никој не може да прави 

зелник од мајка ми, имам пробано јас да месам, ама не ме 

бива.  

 - Ајде не лажи сега, убаво го правиш и ти. 

 - Тек за биеното сирење, мајстор е што да ти кажам.  

 - А за тоа ме научи баба ти, свекрва ми. Бог да ја 

прости, од мариовските села беше, а тие се врвни мајстори 

за биено сирење.  

 Јана каснува со срам, но топлината од домаќините ја 

обзема и се ослободува малку, зелничето е навистина 

превкусно, како од баба Илина, исто, си помисли Јана 

нажалено. Колку само ѝ недостасуваше нежната прегратка 

на баба ѝ во моментов.  
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 - Ееееј, заборавив, на Јована ѝ ветив чај, се жалеше 

на главоболка, мислам од кантур и камилица најдобро, 

тамам ќе помогне за смирување и за добар сон. 

 Анче само ја погледна Јана, но ништо не изусти, „има 

некоја приказна овде, си вели, ама ќе дознам, нема кој не ми 

се доверил, ама оти и да не, кога знаат никому не 

прекажувам како портарките наши, да прднеш со 

проштение во дворот свој ќе те прикажуваат.“ Јана го 

забележа прашалниот поглед на домаќинката, и го скри 

погледот, од страв да не ја прочита. Пара забележа дека 

гостинката се чувствува непријатно и продолжи да го 

опишува патувањето за да ѝ го одвлече вниманието.  

 - Ама она не беше возење, туку живо тормозење, 

лудо вози како будала, па песот му бил крив што излетал на 

пат, кога вози низ село треба покроце, кога запре нагло!!! – 

Се фати за уста со двете раце да го опише запрепастувањето. 

–  Цревата ми се испревртија. Но, кутра Јована си ја ѕвекна 

главата во седиштето кутричката, солзи ѝ навреа од болка.  

 - Ауууу, неранимајко еден, кој беше да го пријавам 

одма, на една од моите колешки свекорот работи во 

Транспортното претпријатие, како може така да се 

изживува со народ. Јана се поднасмевна, „колку добри се 

луѓево, ама и каква страст имаат.“ 

 - Остави го, Анче, никакво зло не е причинето, ако 

внимавав. не ќе ми беше главата толку олабавена, и тој си 

имал маки, кондуктерот го оставил на цедило денес. Јана 

стана од масата и почна да раскрева, Анче ја фати за рака и 

вели: 

 - Аиии, мори чупе, ти на планина да не си растена и 

да не знаеш дека гостин првпат влегол в куќи и одма да 

работел, каков срам за домаќините, леле, резил.  

 - Ама вие ми сторивте големо добро, морам некако 

да се оддолжам. 
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 - Ќе дојде време и за тоа, но ти реков веќе 

добредојдена си и мила си ми како помала сестричка, ајде 

да не чујам веќе, ајде, мамо, и ти, бегајте таму на каучот со 

децата малку, јас за брзо ќе раскренам, па ќе одиме да го 

видиме татко, за да можеш раат да ми спиеш, мајче.  

 - Е, ајде тогаш, Јовано, ти седни ми, душо, таму, јас 

да ти направам чајче, како што ветив – се врти спрема 

внучињата – бабини сонца, ајде кој ќе биде вреден да ми ја 

донесе волнената торба од чардакот, да ѝ направиме чајче 

на Јована.  

 - Јас, бабо, јас – свика Виолета и со трчање замина по 

торбата додека Иван љубопитно распрашуваше:   

 - Оти, бабо, чајче, ја боли меше? 

 - Убаааав тој на баба – се наведнува и го бакнува 

внукот – не, сонце, глава малку ја боли, но ете така сакам и 

да го проба моето домашно чајче.  

 - И јас сакам чајче, бабо!  

 - И јас – се одѕва внуката, која веќе се враќаше со 

ткаената волнена торба, а Пара се наведна да ја гушне и неа.  

 - Ајде за сите ќе направиме, чајчето е здрава и 

лековита работа. 

 -Баба Пара исчезна во кујната, а во меѓувреме Анче 

веќе ја раскренала масата. Јана седна на каучот, а Виолета и 

Иван до неа и, додека го чекаат чајот, Јана ги распрашуваше 

за школото, кое одделение се, што учат, се гледаше дека се 

бистри дечиња. Иван срамежливо ја праша: 

 - Знаеш некои приказни?  

 - Знам, како не, баба ми и дедо ми постојано ми 

раскажуваа, сакате да ви раскажам една? 

 - Дааааа – свикаа во еден глас и се наместија удобно 

на каучот пред Јана. Јана размислуваше неколку секунди, 

сакаше некоја кратка оти главата ја болеше како некој со 

чекан да ја удира. 
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 - Е, ја знаете ли вие приказната за штркот и 

лисицата?  

 Се помислија децата некое време и мавнаа со 

главите:  

 - Неее!  

 - Е, таа ќе ви ја кажам, еве вака, кој мислите се верува 

дека е мудар, паметен, штркот или лисицата?   

 - Лисицатаааа – свикаа весело децата.  

 - Браво, а знаете како изгледа штрк? 

 - Даа, во живо имаме видено, кога одиме кај баба на 

село има на бандерите и оџаците, имаат долги нозе и 

доооооолги клунови.  

 - Е, баш така, е сега слушајте – почна Јана со 

приказната.  

  - Си била една итра лисица, го видела штркот низ 

ливадите се шетка, ѝ било досадно, па си рекла дај да го 

надитрам овој глуп штрк. „Штрку, добар ти ден.“ „Добар ти 

ден и тебе, лисо.“ „Штрку, секоја година размислувам да те 

поканам на ручек, ама сè со некои обврски сум, и кога ќе ми 

текне, ти одлетуваш, па еве сега сакам в недела да ми дојдеш 

на ручек.“ Штркот, пријатно изненаден, не ни размисли 

дека може лиса да му спрема некој мајтап, одма се сложи и 

ја прифати поканата. Штркот во неделата појде на вечера, 

муабетат, за ова за она, за патувањата на штркот, море, овој 

шетан си, вели лиса, ама сега ќе види кој е поитар. Лисицата 

станува и го носи ручекот каша во тава, мириса прекрасно, 

„ајде добре ми дојде на вечерава, повели да си касниме.“ 

Штркот чини штрак, штрак во тавата, но клунот му се лизга 

и ниту залак во уста не стави. Лиса си го излижа сето јадење, 

си ги избриша мустаќите, па задоволно си рече, „леле, колку 

слатка вечера.“ „Навистина убаво мирисаше“, одговори 

штркот, кој сфати дека лиса се мајтапи со него. „Благодарам 

на вечерата, лисо, морам да си одам сега, децата ме чекаа. 
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Но, сакам в недела ти да ми дојдеш на гости да го 

зацврстиме пријателството.“  

 - Чајот е готов, ајде сите ваму на маса – извика Анче.  

 - Ама, мамооооо, приказната да ја доврши Јована! 

 - Има време за приказната, после.  

 Невесело стануваат децата и седнуваат на маса, а 

Јана им ветува: 

 - Ајде ќе пиеме и ќе ви раскажувам, седнаа околу 

масата со шолјите в раце и Јана продолжи.  

 - Е, така сега наредната недела лисицата оди кај 

штркот на гости, убедена дека ќе вечера убаво. Мирис се 

шири прекрасен од кујната на штркот, а на лисицата лиги ѝ 

течат. Штркот тогаш го служи јадењето во грне што мириса 

мискојна, лиса кутра врти околу грнето де лево де десно, 

пробува со јазикот да лизне барем малку, но се разбира не 

успешно. На заминување му подава рака на штркот и му 

вели, „е, сега арно ми врати, на шегата со шега, ти 

признавам ме надмудри.“  

 Сите слатко се изнасмеаја, а посебно децата. Иван 

пробуваше да јаде како лисицата, плазејќи го јазикот во 

чашата со чај. Со весела смеа сите си го испија чајот и Анче 

ѝ рече на Јана:  

 - Дојди да ти покажам во која одаја ќе спиеш, да си 

се одмориш малку, гледам си преморена, дечкиве немаат 

гајле, учени се сами, ние за брзо ќе се вратиме со мајка.  

 - Анче, од срце ви благодарам, Господ да ви даде 

здравје и секое добро. 

 - Зошто сме луѓе, ако не си се најдеме еден на друг – 

оди напред Анче и од малиот салон отвора врата на десно. 

Одајата има прозорец што гледа спрема чардакот, скромно 

уредена, со кауч, прекриен со ткаена черга во темноцрвена 

боја со црни шари, а на двете страни, плетени црвено црни 

перничиња, еден шифоњер дрвен со три полици. Анче 
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отвора во шифоњерот и вади ќебиња, а и една сосема нова 

ноќница, го гледа изразот на лицето на Јана и вели: 

 - Аааа, ни збор, мала ми е мене, само место ми држи, 

за тебе подарок.  

Јана ја гушка и ѝ вели:  

 - Многу ме задолжи, како ќе ти се оддолжам.  

 - Не сакам да слушнам за тоа, ајде одмори се ти за 

еден час, па вечер ќе си помуабетиме. – Ја затвора вратата 

зад себе, а Јана остана сама. Снемогна нагло во нозете и 

седна на каучот, крепејќи ја главата во рацете. „Не, нема да 

плачам, можеше да биде полошо.“  Од чајот на Пара се 

чувствува како болката во главата да попушти и ја фати 

силна дремка. Се преслече и легна малку да се одмори.  

Солзите сами ѝ протекоа по образите, а таа имаше чувство 

како од страна да се гледа, ментално беше истоштена и 

преморена од збиднувањата во последните 24 часа.  „Боже, 

што ме чека утре, дали овие добри луѓе ќе ме избркаат, кога 

ќе разберат за мене, а дека ќе се разбере е сигурно, само не 

знам за колку брзо, злобните јазици брзо мелат и шират 

приказни за туѓите неволи.“ Но, повеќе ѝ беше срам кога ќе 

разберат дека ги излага за името. „Да се одморам ден - два, 

да најдам работа, па ако сум уште тука, јас сè ќе им кажам. 

Подобро од мене вистината отколку лаги да слушаат.“ Со 

овие мисли Јана потона во длабок сон, кој ѝ беше неопходен 

за да закрепне и да си ја врати енергијата, која многу ќе ѝ 

треба за да се справи со ситуацијата во која се најде.  
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Глава 43  

Писма   

10 ноември 1971, Битола 

 

 Пара и Анче, мајка и ќерка, кои многу си личат една 

на друга, само Анче е многу покрупна, со широки колкови 

и бујни гради, се движеа пополека кон болницата, а Анче ѝ 

раскажуваше за работата на сопругот Целе. Ја преминуваат 

улицата кон болницата и Анче ја праша. 

 - Мамо што знаеш за Јована, многу добра, кротка 

душа е гледам, но има некоја тага во очите, чудно за млада 

девојка, има нешто тука, сигурна сум. 

 - И јас така си мислам, чедо, но видов му треба 

помош на кутрото дете, се надевам нема да ми замериш што 

ја донесов. Јабанџија е, но се гледа од далеку дека зрачи со 

добрина.  

 - Не мори, мајче, не ти замерувам, арно направи, но 

чупето како попарено ми личи, што ли му се има случено, 

се надевам нема да се разболи, а не знаеме ни од кај е, ни 

што е, ни од кого е?  

 - Ако сакаше да каже, ќе кажеше, имаше можност, ја 

прашав, но забошоти, капната е кутрата, и крие некоја тајна, 

очигледно е.  

 - Дојде рече за работа овде, но може ќе треба некое 

момче да ѝ најдеме градско.  

 - Ќерко, може да е скршено срце, а може и да не е 

сама, па ја избркале од дома, се надевам не е ова второто, 

ама и да е, ќе си ја земам со мене, празна ми е куќата секако, 

само јас со стариот, гревота е, куче, маче да е, треба да се 

помогне, не човек.  

 - Велиш, мајко? Не ми личи на расипана девојка, 

ниту пак на некоја глупа, па да се нашла во стапица.  

 - Не, мила, чупето нема грешка, со еден поглед ја 

оценив, но што не ѓубре крепи оваа земја, Анче, не значи 
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дека е нејзина вина. Независно чија грешка е, сите ќе фрлаат 

со дрва и камења по женското, така сме колнати од Бога. 

Ама трпение спасение, сè ќе се одгатне во свое време – рече 

Пара во моментот кога Анче ја отвори вратата од градската 

болница. 

 - Ајде сега да видам што прави мојот најголем 

проблем? 

 - Тате не е никаков проблем, само има меко срце 

кутриот. 

 Се качуваат по скалите на горниот кат. Додека Анче 

ја крепеше мајка си, Пара задишана застана да одмори 

откако ги искачија скалите, таму ги пречека една од 

сестрите, облечена цела во штиркано бело, со капче на 

главата и со рацете во џебовите на мантилот, со крената 

глава како царица во својот замок.  

 - Часовите за посета завршуваат, каде сте тргнале вие 

двете? – надмено ги погледна медицинската сестра.  

 - Добар ден, чедо, од далеку доаѓам да го видам 

стариот, смилувај се те молам, лошо го сонував, ајде, душо, 

како ќерка родена те молам, направи ми го ова арно, нема 

да зажалиш – и Пара вади од торбата тегла со слатко од 

капини – ајде повели ти и колешките да се послужите, 

пресно пред некоја недела го направив, има прсти да си 

лижете, толку е вкусно.  Сестрата ја погледна малку, како да 

се двоумеше, но брзо донесе одлука. 

 - Фала, тетке, ајде така нека биде, но само на кратко 

за да не се вознемируваат другите пациенти. 

 - Одма за час сме излезени, само да го ѕирнам 

стариот, да можам раат да спијам вечера.  

 Пара ја трга Анче за рака, а таа ѝ вели:  

 - Каков дипломат си ти, мајче мори.  

 - Ако убавиот збор врата не отвора, тегла со слатко 

ќе отвори, запамети го ова, ќерко. 
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 - Ахххххх – се смее придушено Анче – ништо без 

поткуп не бива.  

 Влегуваат во собата каде што лежеше Коста, во 

собата имаше уште петмина други мажи. Коста беше 

сместен одма до прозорецот, па потпрен на перниците си 

читаше весник „Нова Македонија“ и толку беше занесен во 

нешто, што не ни забележува дека му дошла посета. 

 - Ааа, така, домаќине, се излежуваш а, и се одмораш 

од селската работа.  

 - Ејјј, Паро, како е сè по дома? – и одма запре со 

читањето, го свитка весникот правилно и го остави до 

себеси на креветот. Коста ги посетуваше часовите за 

описменување на народот по војната кога ќе му дозволеше 

селската работа, поднаучи нешто, но најмногу вежбаше 

читање со неговите деца. Сега беше многу благодарен дека 

знае да чита и пишува, затоа што му се најде и тоа како.  

 - Старо, сè е арно, гајрет давај на душа – вади од 

пазувите писмо истуткано и бакнувано безброј пати – ах, 

што не знам да читам, пуста неписменост е слепотија – се 

пожали Пара – еве писмо ти донесов од синот, ајде читај.  

На Коста очите му се насолзија одма.  

 -Тато, поарен ми личиш секој ден, кај и да е, ќе си 

појдеш дома. 

 - И јас, Анче, секој ден ги молам ова докториве, ама 

уште овој тест, уште оној тест да направеле, ништо не ме 

фрка. 

 - Ако, татко, нека испитаат, вчера докторот ми рече 

уште најмногу една недела, па ќе си одиш дома. 

 - Не можам, да издржам , кај сум учен јас без работа. 

 -  А, бе, цел живот ’рмбаш, одмори малку, ти се дала 

шанса.  

 Стариот го зеде писмото со треперливи раце и почна 

да чита наглас.  

 - Мили мои, татко и мајко.... 
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 Но, не може да ги види буквите од солзите во очите, 

па го подава писмото на Анче да го прочита, но таа му го 

враќа:  

 - Не, татко, ти да си го прочиташ сам, и мене ми 

прати бате, многу се арни, и ми остави аманет, да ви давам 

утеха, убаво му било, имале работа, богато било, да 

спечалат некоја пара, за 2-3 години ќе дојдат, така ми рече. 

 Се поднасмеа Коста на ова, ја повика со прст Анче и 

ја бакна ќерка си в чело. – Во право си, ајде одете одмарајте 

дома, јас ќе се занимавам. Паро, утре ќе ти го прочитам.  

 - Ти само читај и гледај гајрет, јас знам дека се добри 

и дека им е убаво.  

 - Како знаеш?  

 - Така како мајка, чувствувам, ти само себе се жалиш, 

ти недостасуваат, одлетаа пилците, еве не сме само ние, 

како слушаме од секое село има по некој заминато, какво 

време доаѓа, тоа се јаде, ќе трпиме, жив в земја не се влегува. 

 - Така е, Паро, каква среќа што те зедов за жена, 

цврста, мудра, вредна, работна, а богами и многу лична ми 

беше.  

 - Е, старо, личотијата помина, сега мудроста ми 

остана.  

 - Во тој момент друга сестра се појави на вратата. – 

Ајде ве молам посетителите да ја напуштат просторијава. – 

Се поздравија набрзина и Пара и Анче заминаа со ветување 

дека пак ќе дојдат утре. На враќање кон дома Пара беше 

повесела.  

 - Ех, ми дојде душа што го видов, поарен ми личи 

татко ти, не е толку пеплосан, го израдува писмото од 

синчето. Ќе пророни некоја солза, ама ќе му олесни. 

 И повторно го вратија разговорот кон гостинката. 

Кога се вратија, таа веќе беше заспана во длабок сон. Анче 

проба да ја разбуди за вечера, но Пара ја подучи: 
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 - Остави ја, мила, телото ѝ бара сон, а не храна во 

моментов, сигурно и чајот од кантур ѝ помогна, за неа 

посилен го направив со една цела лажица мед. Нека спие 

кутрата, нека поврати душа. Анче ѝ прифрли уште едно ќебе 

затоа што ноќите беа прилично ладни и тивко ја напуштија 

одајата.  

 Наредниот ден 

 Јана полека ги отвори очите, но погледот не можеше 

одма да го фокусира, се протегна слатко под топлите ќебиња 

и во неа лебдеше некое чувство на дезориентација и како 

нешто очигледно пред неа да го промашила. Одеднаш 

скокнува во креветот уплашена, а срцето забрзано ѝ зачука, 

се фокусира на предметите во одајата, но ништо не 

препознава и за момент се престраши дека сè уште трае 

кошмарот од претходниот ден. Погледна низ прозорецот 

надвор и забележа денска виделина и веќе се слуша џагор 

на луѓе што одат по своите секојдневни обврски. Слуша 

тивко крцкање на вратата и како женски глас со шепот вели: 

 - Да ја оставиме уште да спие?  

 - Нека се наспие колку што душата ѝ бара, ја ѕирнав 

сношти пред да си легнам, и пак утрово, имаше немирен 

сон, сигурно нешто сонуваше милата душа, нека се наспие 

колку срце ѝ сака. 

 Тивките гласови исчезнаа, а вратата зад нив се 

затвори. Јана постепено се врати во реалноста и се сети на 

старичката и на Анче. Нагло се исправи во креветот, со 

огромна вина во душата, „мојата кутра мајчичка, треба да ѝ 

јавам дека сум жива и здрава, да не ме мисли“, брзо се 

облече и излезе во салонот. Пара слушна тропање и ја 

отвори вратата од кујната.  

 - Добро утро, чедо, се наспа, на здравје да ми ти биде.  

 - Фала, мајче – и се сепна – утро? Од вчера попладне 

спијам? – се зачуди Јана.  
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 - Да, мила, сонот е лек за човека, очигледно многу ти 

требаше.  

 - Простете, навистина, јас сум обично ранобудна.  

 - Нема што да се прости, ние немавме душа да те 

разбудиме за вечера. 

 Јана ја гушна старата и ја бакна на главата како што 

ѝ беше обичај да си ги бакнува мајка си и баба си. Пара ја 

стегна во својата прегратка, која многу ѝ требаше.  

 - Како е чичко Коста, го видовте?  

 - Арен е, ништо не го боли, му донесов писмо од 

синот, за утеха.  

 - Ајде дојди, влегувај ваму во кујната, ти направив 

чај сега само од боливач.  

 -Тој вчерашниот навистина лековит, убаво се наспав.  

 - Два дела кантурија и еден дел боливач беше, но го 

направив појак за да те смири поради главоболката, ти 

помина ли главата?  

 - Да, тетко Паро, многу ми е подобро, фала уште 

еднаш. 

 - Анче веќе замина на работа, децата на училиште, 

ајде ние да поткаснеме појадок, испржив јајца со пиперки и 

сирење.  

 - Ууу, колку убаво мирисаат, навистина сум гладна, 

оваа добрина нема да ја заборавам никогаш, мајче.  

 - Ајде, ајде, ти реков човек на човека му треба. Туку 

Анче рече, и јас се сложувам со неа, да одмориш ти убаво 

овде некој ден, да се изнаспиеш, да си ја вратиш силата. А 

таа ќе се распраша за работа кај неа. Ако имаш среќа, ќе 

одите и ќе се враќате заедно.  

 - Мајче, од срце сум ви благодарна, ќе останам некое 

време. Овде имам прва братучетка, не ми е познат многу 

градот, но знам на друг правец од станицата е. Сакам да ја 

пронајдам, да знае барем дека сум тука, да не ме мисли – 

додаде мала лага срамежливо Јана – требаше одма вчера да 
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го сторам тоа, но бев преморена. Колку часа спиев, цели 15 

часа, ова никогаш не ми се случило – рече Јана, а знаеше 

дека ова ѝ се случи две ноќи по ред.  

 - Ако, мила, ако, телото само кажува колку сон му 

треба, ти требаше да закрепнеш. Јас пак сега на старост 

воопшто не можам да спијам, само ококорени ми се очите. 

Но, така, чедо, така треба, да им јавиш на своите, да дојдам 

и јас, сакаш?  

 - Не сакам да те мачам, тетко Паро, но ако не ти е 

мака, до некаде да ми правиш друштво и да ми го покажеш 

патот, не ми е познат многу градов. Можам само од пазарот 

да се снајдам.  

 - Ајде тогаш на пазар ќе појдеме, додека јас 

пазарувам, ти ќе си ја најдеш роднината, па пак заедно ќе се 

вратиме, ќе ми помогнеш пак со торбите. Гледаш колку си 

ми потребна? 

 Јана ја гледа милно добродушната старица.  

 - Треба и писмо да напишам, сакав да ги прашам 

Виолета и Иван да ми подадат некое ливче и моливче, но ги 

промашив, заминале на училиште.  

 - Сега ќе најдеме, не се секирај ти, полна е куќата со 

тефтери.  

 Пара го поткрена плетениот чаршаф на масичката, ја 

тргна фиоката и ѝ подаде тетратка и пенкало на Јана.  

 - Ти реков, мила, ова е домаќинска куќа, сè има. Ајде 

прво појадок, па ти после пишувај си овде на трпезата 

додека јас да ги изнесам ќебињата од внуците да се 

проветрат малку на чардакот. Јана ја погледна старичката 

благодарно, со топла насмевка ги стави книгата и пенкалото 

настрана и седна на масата. Лиги ѝ течеа од вкусното 

јадење, а цревата бучно кркореа и се бунтуваа за храна. Јана 

почувствува огромен глад во тој момент, па се нафрли над 

јадењето. Се најаде толку слатко, како прв пат да го јадеше 

ова јадење, стана, ја фати старата за рамена, ја бакна на 
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главата и ѝ нареди да седи додека таа раскрене и ги измие 

садовите. Седеа некое време молкум додека пиеја чај, па 

Пара стана: 

 - Одам јас да порасфатам малку, ти седи си тука на 

топло и пишувај, па одиме кон пазарот. Попладне пак со 

Анче ќе одам да го видам стариот. Денес ќе ми го прочита 

писмото од детето, убав тој на мајка.  

 „Е, тоа е вредно писмо од далеку, има што да се 

пишува“, си помисли Јана,„а како јас да почнам писмо за 

мојата мајка, што да ѝ кажам, а да не ѝ зададам поголема 

болка. Барем да знае дека сум жива и здрава, тоа е 

најважното.“ Воздивна длабоко, па одлучи за кратки 

информативни белешки и се наведна над масата да чкртни 

понекој ред. „Ќе ѝ напишам едно на братучетка ми и ќе ја 

замолам да ѝ го прати другото на мајка ми. Не сум спремна 

да се сретнувам со роднините сè уште, ќе го оставам 

писмото под порта, замолувајќи ја да ѝ го пренесе на мајка 

ми.“ Јана го држеше пенкалото во десната рака и го вртеше 

меѓу прстите горе - долу додека размислуваше како да 

започне. Одлучи прво да напише за братучетка си, полесно 

ќе е. 

 Мила Кате, 

 Ти пишувам, а верувај воопшто не знам што да 

напишам и како да почнам. Но, совеста ме тера и морам. 

Се надевам сите вие дома сте добро. Да ми ги избакнеш 

моите мили внучиња Севда и Аце, сигурно се многу 

пораснати откога ги видов последен пат на нашата селска 

слава во јуни.   

 Кате, колку ми требаш во овој момент за совет. Се 

наоѓам во ситуација во која ни една девојка што ја 

познавам не била порано и нема од кога да научам како да 

постапам во ситуацијава. Не, немој да го мислиш тоа што 

сега ти доаѓа на ум. Ме знаеш мене многу подобро од тоа. 
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Но, еве за да не те држам во неизвесност накратко, ќе ти 

објаснам што се случува. 

 Ништо нема да ме зачуди ако веќе приказните што 

ги плете за мене светот, кој нема друга работа, се веќе 

стасани до тебе, а ако не се, кај и да, ќе стасаат. 

 Те преколнувам, мила Кате, не верувај во сè што ќе 

слушнеш затоа што луѓето од влакно руно прават на 

брзина, не земајќи ги предвид чувствата на другите. 

 Јас сум жива и здрава, ни влакно од главата не ми 

фали, само гордоста ми е многу повредена и вербата во 

луѓето, посебно во мажите, длабоко разнишана.  

 Имам мои причини зошто вака постапив, се надевам 

љубовта твоја кон мене е појака од срамот што можеби 

не сакајќи го нанесов на семејството и за кој воопшто не 

се чувствувам одговорна затоа што не го предизвикав. 

Случајни настани и непромисленост на други ме доведоа до 

оваа ситуација.   

 Јас своеволно заминав од куќата на еден ерген каде 

што, се чини малку намерно од некој, малку случајно, се 

најдов, а знаеш и сама дека враќање назад дома за мене 

немаше по тоа. Ќе ме растргаа пците бесни. Тргнав кон 

Битола со намера да дојдам кај тебе, знам дека ќе ми 

понудеше прибежиште, но се најдов со една бабичка во 

автобусот, па сега престојувам кај овие многу добри луѓе, 

кои ме прифатија како член на семејството. Можеби ќе 

поседам тука уште неколку дена, да си ги приберам 

мислите и да закрепнам затоа што имав мала повреда, но 

за жал не ќе можам да ти дадам адреса, ми треба време 

да се приберам, да си ги средам мислите, да се соочам со 

реалноста и да си барам чаре. 

 Имам голема молба до тебе. Те замолувам како 

знаеш и умееш на мајка ми да ѝ го пренесеш писмото 

најрано што можеш, вечно ќе ти бидам благодарна. Не 

знам уште каде се наоѓам за да ја барам поштата, но 
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подобро ќе биде да го добие од тебе понаскришно. Ќе 

пробам да стапам во контакт повторно за скоро време.  

Твојата сакана братучетка Ј...... 

 Јана го спушти пенкалото на масата, ги измасира 

слепоочниците, па го препрочита писмото неколку пати, 

неодлучна. „Многу ли кажав? Малку ли кажав?“ Нагло 

донесе одлука дека е добро, па заврти нов лист во тетратката 

и се фати за главата. „Ама сега? Што да ѝ пишам и кажам 

на мојата кутра мајка? Колку само ми треба сега да ме гушне 

топло, да ме погали по главата нежно и да ми рече сè ќе биде 

во ред, сонце мое, само гајрет, ништо не вреди секирација и 

трошење нерви.“ На Јана повторно солзите ѝ навреа на 

очите, едвај го гледаше пенкалото пред неа. Ги избриша со 

ракавот и го стисна повторно пенкалото в рака.  

 Најмила моја мајчичке,  

 Досега сигурно слушна за настанот каде што 

твојата ќерка ја играше една од главните улоги на 

драмата што во живо се одвиваше. Знаеш и сама дека 

враќањето назад дома крај твојот скут веќе ми беше 

попречен од нашата култура и, ако потклекнев и се вратев, 

ќе ви зададев уште поголема болка.  

 Мамо, сакам да знаеш дека сум добро, здрава и 

жива. Никогаш не сакав да ти нанесам болка, но знам оваа 

случка ќе те повреди. Сакам исто да знаеше дека не се каам 

за одлуката што ја донесов и не очајувам. Пред мене се 

отвори нов пат кон иднината што ќе го следам. Поинаков 

можеби од оној што ти го замислуваше за мене, но ќе биде 

мој сопствен пат.  

 Пред Бога сум права и чесна како во душа така и во 

тело и немам никому кому да се правдам или срамам од 

нешто. Секогаш ме учеше да си бидам достојна на себеси 

и да гледам напред во животот. Тоа и се обидувам да го 

правам, твоите зборови и твојата љубов ги имам како 
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патоказ пред мене да ме водат низ моментите на 

темнина.   

 Мајче, разбери, им опростувам на сите што ми 

згрешија, освен на човекот што ме создал, нему сè уште не 

можам да му простам, со неговиот инает и тврдоглавост 

ја затвори вратата на мојата среќа. По многу 

размислување, ми стана јасно како бело видело дека, освен 

што не ме даваше за тој што го љубев, има смешано прсти 

и во ненадејното заминување од мојот живот на мојата 

единствена љубов, Никола. Немам друго објаснување, 

можеби со ова го оправдувам Никола, но тој со ништо не 

ми даде на знаење дека ме изигрува. Верувам и морам да 

верувам дека нашата љубов беше чиста како солза. 

Можеби грешам, немам никакви докази, но ако моето 

претчувство е вистина, не знам дали ќе ја имам 

големината на душата некогаш да му простам. 

 Ако за нешто ми е криво, мајчичке мила, е за 

болката што ви ја зададов на сите вас што искрено ме 

сакате.  

 Те преколнувам да не чувствувате срам, оти нема за 

што да се срамите вие, јас ништо не згрешив и нема да 

наведнете глава поради улавштините и гревовите на други. 

Со глави гордо кренати да се движите, под никој поглед да 

не наведнете.  

 Јас сум добра, жива, здрава, престојувам кај една 

многу добра фамилија, мајка и ќерка, кои ќе ми помогнат 

да најдам работа. Ја сретнав старата во автобусот и ми 

се смилува, како баба Илина да ја гледам. Предобра душа 

како вас, мајчичке. Ете Господ ми затвори една врата пред 

мене, но ми отвори едно прозорче.  

 Ми недостасувате многу сите, те сакам, ќе ти 

пишам повторно кога ќе можам. Поздрави ми ги многу 

баба, дедо и побарај им и ним да ми простат. Поздрав и до 

сестричките, се надевам ќе ме разберат. Итри се и 
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паметни и убави, не треба оваа случка сенка да фрли на 

нивната среќа. За тоа најмногу и се јадосувам, но имам 

надеж дека сè ќе биде добро.  

 Те сакам тебе, мила мајче, бескрајно, и прости ми 

ако ти згрешив и те навредив со оваа моја постапка.  

 Твојата сакана ќерка Јана.  

 Јана се мислеше што друго да напише, знаеше дека 

веќе од Пецо, ако не од татко ѝ, ќе дознаат поединости за 

случката од пред ден - два. Нејзина работа беше да ја убеди 

мајка си дека е добро и дека се снаоѓа. Го прочита писмото 

пак додека со остар потег на раката ги бришеше солзите што 

сами капеа тек тук на тетратката. Во тој момент Пара тропна 

на вратата, ја отвори со десна, а во левата рака држеше 

неколку плика што ги мавташе горе-долу. 

 - Секогаш ги има при рака Анче, му пишува на 

момчето често, а и децата исто така, знаев дека ќе најдам.  

 Јана со благодарна насмевка зеде два и ги адресира 

на брзина, за мајка си го пикна сосе плик во писмото за Кате. 

Пара беше остроумна и ги забележа солзите во очите на 

девојката. Ох, мила душа, ја жалеше.  

 - Ако си спремна да одиме, Јовано, јас сум готова, 

тамам ќе пружиме малку нозе.  

 Јана ја остави Пара на пазарот, се договорија каде да 

се чекаат за еден час и секоја тргна во свој правец. Јана 

лесно ја најде куќата на Кате, па се доближи претпазливо за 

да не ја забележи некој. Ја фати кваката на портата, ја 

потурна, па обѕрнувајќи се зад себе на брзина влезе, го 

остави писмото на скалите, и беше готова да се заврти и да 

си замине, кога виде неколку камења околу чешмата во 

дворот, грабна еден помал и го стави одозгора на пликот. 

Ветрот можеше да го однесе во непознат правец, а мајка ѝ 

да не го добие. Ѝ се стемни од самата помисла на Јана.  

 - Јованоо, Јованоо, будна си, ајде стани, сакаме 

приказна – децата двете седнати до неа на креветот ја 
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разбудија Јана. Јана се исправи, ги протри очите и забележа 

дека веќе се затемнува надвор. – Уф, сум заспала јас.  

 - А, бре, оставете је девојката нека се наспие, 

неранимајковци ниедни – им се развика Анче. Јана скокна 

од креветот.  

 - Не знам што ми е вака, никогаш денски не сум 

спиела.  

 - Кај ќе спиеш денски со селската работа, кај те 

остава, туку спиј сега додека можеш, ако ти се станува, ние 

сме в кујна, вечерата е поставена, а мама рече си заспала 

пред да ручаш, цк, цк, не бива така.  

 Откако ги однесе писмата, Јана беше многу 

потиштена и само чувство на поспаност ја имаше фатено, 

како почудена да беше. Пара ѝ свари од својот лековит чај 

од кантур, и ја отера во одајата да се одмори. Јана се смири 

малку од чајот и заспа, не ја дочека да си дојде Анче од 

работа, а тие повторно го посетија дедото во болница а кога 

се вратија таа сè уште спиеше.  

 - Остави ја кутрата, низ којзнае какви премрежја 

поминала, како повредено животинче е. А, бре, колку е 

добра се гледа, зошто добрите страдаат.  

 - Секогаш е така, тој што има совест и добра душа 

може да чувствува, а каменот е цврст, но студен. 

 Пара се појави на вратата: 

 -  Како си ми, душо, гледам повесела, и јас да ти 

кажам право си предремав.  

 - Се чудам како вака денски заспав, па тоа не ми се 

случило никогаш?  

 - Чедо очигледно имаш претргано некоја траума, 

спиј колку сакаш. Но, да те поучи една стара напатена жена, 

може убаво ќе ти олесни на душата ако се искажеш некому, 

побрзо ќе заздрави болката, слушај ме, ќерко. Но, во свое 

време.  
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Јана се сневесели, ја наведна главата. Пара се доближи до 

неа, ја фати нежно за брадата и ѝ ја поткрена главата. 

 - Чедо, ние сме тука да ти помогнеме, ништо не 

мораш да кажуваш ако не сакаш.  

 Јана кимна со главата, ја погледна Пара во очи и ѝ 

рече:  

 - Да, во право си, тетко Паро, имам мака, но не 

можам сега збор да изустам, мислам сè пак ќе оживеам, дај 

ми време, уште е многу болно, но ти ветувам ништо немам 

згрешено. 

 - Јас, чедо, не сум вчерашна, очите се огледало на 

душата, а твојата зрачи со добрина. Сè ќе биде добро, само 

надеж.  

 Јана скокна и ја гушка Пара, се грабнуваат двете во 

силна прегратка, додека солзите непречено им течеа по 

образите. Колку му треба на човека нега и разбирање од 

друго човечко суштество, кое сега делуваше на Јана како 

магичен лек за нејзината ранета душа. Јана чувствуваше 

како сила и енергија од старата слабичка Пара да навлегува 

низ порите на кожата нејзина и ја напојува со енергија. Пара 

ја галеше по главата исто како мајка ѝ и баба ѝ, со нежни 

мајчински движења, од кои Јана уште повеќе се разнежни. 

 - Ајде, чедо, ајде стани сега, измиј се, од солзи 

пролевање ништо не се менува, само главоболка ќе си 

донесеш. Ајде да си вечераме, па утре нов ден, нова навака.  
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Глава 44   

Гласини   

По 3 месеци, крај на февруари 1972, Битола  

 

 Кога Јана беше помлада, градот за неа беше само 

некој далечен концепт. Не можеше да склопи некоја точна 

визија за него од кажувањата на дедо Павле и на други лица 

што одеа на пазар во Прилеп или Битола неколку пати во 

годината. Павле повеќе раскажуваше за шаренилото и 

разновидноста на продуктите и за познати лица од други 

села што ги сретнал отколку за улиците, архитектурата и 

градското население. Затоа Јана градот го замислуваше како 

едно големо сред село, но, наместо музика и ора, 

присутните наредени во круг продаваа разни продукти, 

градот за неа беше еден голем пазар. Колку се смееше на 

оваа своја фантазија кога првпат го посети Прилеп, а по 

некоја година и Битола. Посетата на градот за неа беше 

поврзана со посета на роднини, откако некои се вработија 

во градот, ги напуштија своите вековни огништа во селото 

и се преселија во нов живот во градот, или со испраќање 

роднини и пријатели што заминуваа во туѓина на 

железничка или автобуска станица во еден од блиските 

градови. Можеби затоа Јана градот го чувствуваше некако 

како преодна фаза, како непостојан, растеше на пазарни 

денови, на станиците преполни со народ и свирки при 

испраќање на печалба на многумина, па потоа се смалуваше 

во другите денови, многумина помини замини низ него, 

како бран вода чиниш однеси толпа народ, па врати се 

празен, па сè одново. Во слободното време често шеташе 

низ тесните кривулести улици поплочени со калдрма, а 

куќите начичкани една до друга. Се воодушевуваше на 

прекрасната архитектура на некои од старите градски куќи 

со убавите француски балкони на кои забележуваше 

останата некоја саксија со цвеќе, а за кои замислуваше дека 
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ќе бидат во полн раскош на бои на пролет и лето. Ова им се 

градините на многумина, си мислеше Јана со чудење. Јана 

пешачеше секојдневно по работа, таа навика си ја продолжи 

од родниот крај и ништо не можеше да ја спречи, ни студ ни 

мраз. Единствено пазарот во пазарни денови го 

одбегнуваше за да не наиде на некој познат. За едно беше 

благодарна, што градот ѝ даде шанса да живее анонимно, 

без никој да ја познава и да се меша во нејзиниот живот. Но, 

секојдневно ѝ недостасуваа родниот крај и оној широк 

простор што го имаше во Малиново. Градот со сета своја 

убавина ѝ беше сепак некако клаустофобичен, се 

чувствуваше притеснета помеѓу куќите и оградите, помеѓу 

небото и земјата. И недостасуваа пространствата и 

планинскиот релјеф на родниот крај, прошетките по 

падините, реката и градината. Но, најмногу ѝ недостасуваа 

и тагуваше по најблиските, по мајка си, баба си, дедо си, 

сестричките и кученцето Џеки.  „Каменот е најтежок на 

местото каде што ќе се најде, штом ќе почне да се тркала, 

полека се одронува и губи на тежина“, се сети Јана на ова 

мудра мисла изречена од некој непознат народен мислител, 

а колку е вистинита, си помисли, некој од искуство го рекол 

ова. Но, во моментов на Јана ѝ одговараше анонимноста 

што ѝ ја пружи градот додека си најде цврста почва под 

нозете. Анче веќе ја знаеше целата приказна, па, за да ја 

заштити Јана од љубопитните прашања, ја претставуваше 

пред другите како братучетка од далечно место дојдена да 

работи. На секое дополнително прашање за Јана, Анче 

вешто ја менуваше темата, а на поупорните и дебели во 

главата и тие што веќе почнаа да сводникуваат за својот, 

син, внук, брат и слично им велеше дека вереникот ѝ е во 

Австралија. Јана остана да живее со Анче и нејзините 

дечиња. Зимата отпочеток стаса остро и налегна студ, мраз 

и снег, но од Василица попушти студот малку, за повторен 

бран да фати од Свети Атанас. Облаците беа налегнати, 
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ниско споени со белината на снегот и Пелистер, гордоста на 

Битолчани, беше сосема исчезнат во облаците. Виолета и 

Иван постојано ја распрашуваа Јана за овој феномен, таа 

пробуваше да им објасни научно колку што знаеше, но 

потоа им плетеше и приказни на таа тема на големо 

задоволство на децата. Ништо живо, ниеден од нив не 

сакаше да ја пушти да замине, па Јана се поослободи и 

гледаше што повеќе да помага низ дома, да им врати за 

услугата и гостопримството. Се понуди да плаќа станарина 

откако ја доби првата плата, но Анче очите ќе ѝ ги извадеше.  

 - Море, јас треба тебе да ти платам, ми го збогати 

животот, а за помош низ куќава и со децава веќе не можам 

да ти доплатам.  

 Анче, како што вети баба Пара, ѝ помогна и ја 

вработи Јана во Илинден, фабриката за текстил, и таа 

започна со работа две недели по пристигнувањето во 

градот, кога сè уште беше сосема изгубена и не знаеше што 

ја чека пред неа. Добрината на домаќините постепено ѝ ја 

врати вербата и растеше надежта за добра иднина.  

 Баба Пара ќе стиснеше заби и ќе го поднесеше 

тормозењето на автобусот и студот, но од време – на време 

ќе се појавеше кај ќерка си да ги види, да донесе некое 

вкусно месено јадење и да го провери прогресот на ранетата 

птица што таа ја знаеше за Јована. Им носеше чаеви и ги 

учеше Анче и Јана кој за што е и што лечи и како да ги 

приготвуваат. Ѝ беше многу мило на Пара дека Јана се 

поткрена и го изгуби пеплосаниот изглед на нејзиното 

прекрасно младо лице и веќе не го криеше погледот полн со 

страв и срам од другите. Времето е најдобриот лек за 

заборавот да фати корен, си мислеше Пара. За Божиќ Јана 

заедно со Анче и децата на голема радост на Пара и Коста 

им дојдоа на гости. Пара не знаеше како подобро да ги 

угости, скокаше околу нив како млада невеста, полна со 

енергија, куќата повторно ѝ живна.  
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На Јана ѝ беше удобно навистина кај Анче, но знаеше дека 

овој аранжман нема да трае вечно и сакаше да замине пред 

премногу да се приврзе за овие луѓе. Проба повеќе пати да 

замине, но Анче никако не ја пушташе.  

 - Јовано, многу ми помагаш со децата, најдобри се во 

училиштето, затоа што со нив работиш секој ден, а Целе мој 

уште работи некаде во Војводина, па дури се очекуваше да 

се врати за Велигден. Барем дотогаш седи тука. 

 Така Јана попушти на барањата на Анче и остана, но 

цврсто ѝ рече дека ќе се пресели кај братучетка си откако ќе 

се врати мажот на Анче. Со братучетка си Кате се гледаше 

повеќе пати и ѝ беше мило што братучетка ѝ не ја обвинува 

и не сакаше да измие раце од неа. На секоја средба не 

пропушташе да ја покани да се пресели кај нив. Кате не 

работеше и си ги чуваше дома децата, па тоа беше изговорот 

што ѝ го кажуваше, дека му треба на семејството каде што 

живее помош со децата.   

 Јана првпат откако замина тој кобен ден се виде со 

мајка си, дедо ѝ Павле и Марија за Водици во село Дрен, кај 

тетка ѝ Стојна. Така договори Кате, сите да се најдат кај 

мајка ѝ за празникот. Додека сите отидоа во селската црква 

„Свети Јован“ и потоа на фрлање на крстот во реката, Јана 

и мајка ѝ останаа дома да си се видат и изнаприкажат на 

раат. И двете пролеаја многу солзи, но Пауна гледаше да ѝ 

даде утеха на ќерка си и да ја охрабри.  

 - Мила, само сакам да ми бидеш здрава и среќна, 

друго прави што сакаш. – Јана ѝ се фрли во прегратките и 

долго остана таму.  

 Јана од платата им купи на сите дома подароци и ѝ 

ги подаде на мајка си. Таа ги разгледа убаво раскошните 

подароци мавтајќи со главата, имаше памучни роби за мајка 

ѝ и баба ѝ, свилени марами за сестрите, престилки и дебели 

памучни хулахопки, на дедо Павле му купи кожни чизми и 

една торба полна со наполитанки, локуми и шеќерчиња.   
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 -Ќерко, не ги расфрлај парите, чувај си ги, имаме ние.  

 Јана сакаше и пари да ѝ даде на мајка си, но Пауна ја 

спречи, не сакаше да чуе, ја потурна по настрана од неа и од 

пазувите извади едно врзулче и ѝ го тутна в рака.  

 - Со благослов од нас, ќерко.  

 Јана го отвори и зина од чудо. Во шамичето цврсто 

врзана беше една убава сума пари и една златна франга на 

златен синџир. Јана повторно ја грабна мајка си во 

прегратка.  

 - Мила, ова беше твое секако, порано или подоцна ќе 

го добиеше. – Јана знаеше дека ова мајка ѝ го чуваше за кога 

ќе биде невеста, но со овој чин сакаше да ѝ даде на знаење 

дека ја сака без разлика како ќе го живее животот нејзин.  

 Уште кога го доби првото писмо од Јана, на Пауна ѝ 

дојде душа и си вети сама на себеси да не очајува по 

судбината, туку да биде благодарна што детето ѝ е живо и 

здраво. „Кај е Господ, никој не е, ќе си дојде при неа она 

што е нејзино.“ Борис се врати потиштен и го остави Пецо 

да раскаже подетално за случката.  Беше како шокиран ден 

- два, ни јадеше ни пиеше, очигледно го погоди длабоко 

оваа случка со Јана. Стана едно утро рано и со Шарко 

исчезна в планина, така писмото од Јана не го затекна дома 

Борис. Пауна одма се договори со свекорот и свекрвата да ѝ 

пратат некои неопходни работи на Јана. Кутрата само со 

алиштата на грбот замина. Павле товари што му спреми 

Пауна, од облека, капут, чевли, покривка, калчуни, и нешто 

јадење, домашни колбаси, биено сирење, цел сомун леб, и 

другиот ден дедото тргна на пат. Пауна со трчање го стаса 

кај реката и му ги подаде личната карта на Јана и нејзиниот 

извод на раѓање.  

 - Татко, однеси ѝ ги, ќе ѝ се најдат ако бара работа во 

градот.   

 Дедо Павле ги остави пљачките кај Кате затоа што за 

жал ни таа не знаеше на која адреса живее Јана. Кате напиша 
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писменце и секое утро го оставаше на истото место под 

каменот каде што Јана го остави писмото за Кате. Јана дури 

по една недела повторно се појави со ново писмо и на 

нејзино големо изненадување го најде писмото и разбра 

дека не е заборавена од нејзините, туку дека, напротив, ја 

сакаат како и секогаш и ѝ пратиле облека и други нешта. 

Јана собра сила, па тропна на вратата на Кате.  

 - Не си сам ако имаш луѓе што искрено те сакаат и ти 

мислат најдобро – си се насмевна Јана.   

 Времето постепено си врвеше не чекајќи го никого 

да си ги среди мислите или животот. Јана завлезе во една 

рутина, си одеше на работа, таму наведната над машината 

гледаше што подобро да изработи и за среќа бучавата и 

неуморното штракање на машините за шиење не дозволуваа 

да се водат разговори. Имаше жени зборлести што се 

довикуваа на цел глас и се кикотеа на некоја шала, имаше и 

такви што ќе се спречкаа, па кавга ќе настанеше. Но, Јана си 

беше тивка и повлечена и се трудеше да не привлекува 

внимание кон себе. Со сите беше учтива, но со никого не се 

дружеше. Одма по работа како стрела исчезнуваше од 

погонот и со брзи чекори се враќаше дома кај Анче.  

 Досега сè беше добро, но ништо не трае вечно, така 

и на овој меден месец, кој траеше неколку месеци, му се 

приближуваше крајот. Југот дуваше и се спремаше 

повторно да ја подигне Јана и да ја одвее во непознат 

правец. Јана претчувствуваше нешто. Како што растеше 

денот, се наближуваше пролетта и се затоплуваше времето, 

така устите на луѓето се одмрзнуваа, па зборовите летаа и се 

ширеа како збеснат пожар во борова шума. Се случи она од 

што Јана стравуваше постојано одма по Прочка. Јана беше 

паметна, знаеше дека еден ден ќе дојде до ова, сепак се 

надеваше на подолг период на мир и тишина, период без 

драми, а сега ниту пола година не помина, еве ти го како 
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чума на прагот. „Ова ќе ме следи цел живот каде и да одам, 

морам да издржам, нема друго чаре.“  

 Во понеделникот по Прочка Јана стаса на работно 

место и како вообичаено во соблекувалните го оставаше 

капутот и го наметнуваше работниот мантил, кога од 

неколку метри подалеку се слушна шепотење. Во тишината 

сè јасно се разбираше од разговорот.  

 - Таа е кога ти велам, слушај ме, според описот, јазак 

да ѝ е личотијата, без морал била, па со крената глава, 

мочка, се движи како некоја царица, а таа ти била курва 

расипана.  

 - Пацо, не греши душа, може не е таа, не ѝ е името 

Јана, како што велиш.  

 - Ех, ех кое било име можам да си ставам, ама нема 

криење, под земја да се пикне, срамот што го направила ќе 

ја најде, резил, пу, пу.   

 Се собраа уште неколку жени околу злобната жена, 

која со секој збор ја поганеше сопствената уста со 

највулгарни зборови. Јана веќе ги чувствуваше погледите 

нивни кон неа, се зацрвени до коренот на косата, но го навре 

мантилот, го закопча и со крената глава излезе и си седна на 

работното место. Таа иста жена беше таа што најмалку 

еднаш во неделата предизвикуваше некоја драма во 

работилницата, секогаш се закачуваше со некоја од 

работничките токму од ваква причина што јазикот ѝ беше 

побрз од умот, па ширеше гласини налево и надесно. Јана ја 

имаше слушнато уште полоши зборови да кажува за мажени 

жени, кои Јана ги сожалуваше затоа што знаеше дека некои 

од нив ќе бидат истолчени од мажите поради гласините, та 

било вистина или не, жената беше прогласена за виновна и 

нејзиното збор не вредеше ни динар.  

 Јана си седна на машината и почна со работата, кога 

еве ја таа иста жена ѝ се надвиси над неа.  
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 - Признај си одма, тука нема криење, ти ли си таа 

курва што го оставила Мирко на цедило? Златно дете, еден 

не ти е доста, ах? Гледај ваму во мене ако немаш срам, 

курвиче едно.  

 Јана ја поткрена главата и ја погледна право во очи 

оваа напаст. Ѝ се насмевна студено и рече:  

 - Ех, чисти понеделник денес, а кутрата се омрси од 

сопствените зборови.  

 Гласно и јасно проговори Јана за сите да слушнат. Се 

слушна кикот од жените што беа во купче застанати 

недалеку и си гледаа сеир. Танасица, како што сите ја знаеја 

во погонот оваа злобна кавгаџика, ги ококори очите и почна 

да се пења во устата, ја грабна Јана за рамена и ја истрга од 

столот.  

 - Ајде сите на работните места, што е ова, не е селски 

панаѓур, работа нè чека – остро свика управителот на 

одделението.  

 Неколку жени што работеа близу до Јана се стрчаа да 

ѝ помогнат. 

 - Не им обрнувај внимание, гледај си ја работата, 

каде да плукне таа трева уште еднаш не никнува, гледаш и 

сама, со сите се има испокарано, за ништо.  

 Јана стана, се затресе и повторно мирно си седна на 

работното место. 

 Но, штетата беше веќе направена. Гласини се 

проширија до сите вработени. Тие што работеа во 

администрација проверија во документите и составија два и 

два, по првобитната мистерија за името на девојката им 

стана сè јасно кога го видоа местото на раѓање. Приказната 

се прошири додека трепнеш, додека Јана со крената глава 

влегуваше, работеше и излегуваше од фабриката.   

 - Овие овде градскиве биле полоши од селаните за 

озборување и ширење приказни. Ама што зборувам, сите 

овде се дојдени од селата, каде и да одиш, карактерот и 
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културата или некултурата си ги носиш со себе. Не се 

станува граѓанин преку ноќ со самото тоа што ќе се 

преселиш во градот. Волкот руното го менува, но не ќудот. 

Селјаци по карактер сите до еден. 

Ѝ се стемни на Јана.  

 - Селаните се чесни, вредни жители на селата, а 

селјаците се карактерна одредба за злобните луѓе што не си 

го гледаат својот живот, а се мешаат во туѓи со намера да 

наштетат.   

 Анче не можеше да не слушне и самата за гласините, 

срцето ја болеше за таа добра девојка. Само слушаше, но не 

се мешаше и никого не коригираше, чекаше Јана сама да ѝ 

пристапи ако ѝ требаше совет или помош. А вриеше во себе 

од лутина, па се чепнуваше во кавга со некои на друга тема 

само да извади дел од лутината. Јана издржа во ваквата 

непријателска атмосфера една недела. Викендот ѝ се довери 

на Анче и долго разговараа за стратегија.   

 - Јовано, секое чудо за три дена, ќе помине бранот, 

па ќе најдат друга жртва, не се предавај.  

 - Не ми се лутиш за името што не ти кажав?  

 - Да се лутам, зошто да се лутам, имаш право да се 

викаш сама себе како сакаш, сега секогаш ќе останеш за 

мене Јована, се лутам други кога измислуваат имиња. Од 

тебе подобра личност немам сретнато на светов, тоа ми е 

доволно да го знам за тебе.  

 Јана со страв и трепет замина на работа наредниот 

понеделник, се надеваше да се намали интересот веќе кај 

вработените. Знаеше дека со нејзиниот молк уште повеќе им 

растеше љубопитноста, но што да каже, немаше никој да ја 

разбере и не ќе можеше да ги разубеди секако, и вака и така 

ќе ја обвинуваа, па нека си тераат по свое. Но, наместо да се 

стиши бурата, надојде нов бран на проблеми. Досега Јана 

знаеше дека мажите ја гледаат со некаква страхопочит и 

мечтаеја за неа. Беше само прашање на време кога некој ќе 
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собере храброст да ѝ пристапи. Јана беше убавица и немаше 

жив човек што ќе можеше да остане ладнокрвен на неа. 

Уште повеќе ги привлекуваше нејзината елеганција и 

таинственост. Но, сега сета тоа нагло се промени. Досега 

беше гледана како потенцијална невеста и жена за некого, 

но се појави некаква животинска страст и некоја лутина во 

нив за тоа што им ги расипа мечтите и фантазиите за неа. 

Очекуваше, сепак многу тешко ѝ падна кога ја доби првата 

непристојна понуда од еден од мажите за кои со сигурност 

знаеше дека е женет. Буквално ѝ се згрози. Жените го 

разгореа огнот, кој ја жегна Јана до срце, но мажите можеа 

физички да ја повредат. На оваа за брзо време се 

надоврзуваа други, и Јана почна искрено да се плаши за 

својата безбедност. „Затоа треба семејство околу тебе да те 

заштити“, си мислеше. 

 Но, знаеше дека ќе треба добро да размисли и да 

преземе некои чекори. Не може со страв да го живее цел 

живот. Имаше намера да стори нешто, но сакаше да дојде 

викендот и намира убаво да размисли. Кога Анче разбра за 

најновиот вид на гнасна злоба од колегите, и нејзе ѝ се 

стемни, па наредниот ден право кај управителот на 

одделението побара да се смени во иста смена да биде со 

Јана. Од наредната недела, на голема благодарност на Јана, 

заедно одеа и се враќаа од работа. И покрај ова, Анче 

забележа како Јана почна пак да венее и да слабее, го изгуби 

апетитот, а таа сосила ја тераше да јаде и ѝ ги броеше 

залаците. На Анче ѝ се стемни еден ден и отиде право кај 

директорот на фабриката со кој се познаваа затоа што беа 

школски другари со сопругот нејзин. 

 - Директоре, сторете нешто, ќе ми го убијат чупето, 

ова е нездрава средина за работа. Нели требаше сите да 

бидеме исти и рамноправни? 

 Директорот се подзамисли малку.  

 - Писмена е таа твоја гостинка?   
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 - Писмена? А, бре, каква дарба има да знаеш за наука. 

Децата ми се сега најдобри во одделенијата, таа работи со 

нив неуморно секој ден.  

 - Културата на народот наш не ќе можам да ја сменам 

преку ноќ, но можам да ја преместам во администрација, 

има помалку луѓе, ќе може на мира да си работи, а и само 

денска е работата.  

 - Благодарна ќе ти бидам до бескрај, ајде ако можеш 

да спасиме едно кутро чупе.  
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Глава 45   

Празник   

8 март 1972, Битола 

 

 Беше петок 8 март, а низ градот насекаде по 

бандерите и по излозите на продавниците беа наредени 

плакати за прослава на денот на жените. Градот живна со 

првиот мирис на пролетта, која веќе се наѕираше низ 

веселите главчиња на кокичињата што бестрашни подаваа 

глава низ снегот кон сонцето и белата виделина. Се 

чувствуваше некоја возбуда во воздухот. Како луѓето да се 

разбудија од зимскиот сон, како да ги одмрзнаа коските, па 

сега го грабеа животот со двете раце и се веселеа на првите 

знаци на пролетта, иако мала снежна покривка сè уште ја 

прекриваше секоја површина. Се слушаше весел џагор и 

полетно довикување од сите страни, кои одекнуваа и се 

одбиваа од ѕидовите на куќите и оградите.  

 Јана утрото ја зеде шолјата чај и излезе на чардакот 

да го набљудува ова интересно пролетно будење на 

природата и граѓаните. Денот доста беше наголемен, 

температурата постепено со секој нов ден се покачуваше и 

ги принудуваше мразулците од стреите да се повлечат во 

нивното зимско царство, па тие неуморно рамномерно 

капеа, кап - чук, кап - чук. Снегот по улиците од бела снежна 

чиста прекривка стана мек, водест и каллив полнејќи ги со 

вода обувките на пешаците.   

 Јана се потпре на еден од столбовите на чардакот, ги 

затвори очите и се предаде на медитативната моќ на звуците 

на битката помеѓу зимата и пролетта. Беа втора смена со 

Анче оваа недела, но денешниов ден им беше даден 

слободен за празникот и сите жени и девојки беа поканети 

на бесплатна свечена прослава во Офицерскиот Дом, каде 

што ќе ги забавува жива музика. Анче, како и останатите 

жени, возбудена излезе одма по појадокот да си го земе од 
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шнајдерката новиот фустан, кој го шиеше токму за оваа 

пригода. Се насмевна Јана на оваа нова традиција во градот. 

Се интересираше дали овие жени ќе ги носат истите 

фустани или ќе си купат нешто ново и за Велигден, кој беше 

за само неколку недели. На Јана, која сакаше да живее 

анонимно, не ѝ се допаѓаше идејата да оди на игранката, 

иако Анче секојдневно инсистираше.  

 - Нема дома како анамка да стоиш цел живот, кога -

тогаш ќе мораш да излезеш, ова е одлична можност за 

почеток, само жени, да видиш какви веселби се прават без 

мажите. Како жените само тогаш да се чувствуваат сосема 

слободни, да видиш само какви лудории се прават, на маси 

се качуваат, се пее и игра додека нозе нè држат. Како 

збеснета стока без стопан се. Се смееше и возбудено 

раскажуваше Анче.  

 Јана почна малку да се колеба, вродувајќи се во неа 

желба да го види ова градско чудо. Кога се случија 

збиднувањата на работа во последните неколку недели, 

желбата да оди на игранката сосема ѝ се изгасна, не сакаше 

да се дружи со жени за кои знаеше дека сè уште ја 

озборуваат и го огрдуваат нејзиниот карактер.   

 Игранките беа убава идеја, навистина, но жените не 

стануваа рамноправни со мажите само со една бесплатна 

игранка во годината. Како што имаше поделба на трудот на 

машки и женски во селото, така забележа Јана истото го 

имаше и во градот, кој наводно се сметаше за 

попрогресивен во однос на конзервативното село. Во 

Свиларата „Илинден“, на раководни функции беа само 

мажи, директори на претпријатија беа само мажи. Жените, 

борејќи се за еманципација, се ставија сега во незавидна 

ситуација, така речи ги извлекоа, не еден, туку двата делови 

на стапот. Ја задржаа традиционалната улога на мајка, 

негувателка и воспитувачка на децата, готвачка, а добија и 

нова професионална улога на фабричка работничка, 
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продавачка, медицинска сестра или учителка. Сите жени 

што беа во оваа ситуација беа среќни и задоволни, се 

чувствуваа послободни и порамноправни со мажите, што 

придонесуваа и за економската добро состојба на 

семејството, иако мажот сè уште ги контролираше 

финансиите и одлучуваше за што ќе се користат поголемите 

суми пари и штедната книшка беше на негово име. Оваа 

категорија на жени беше задоволна со оваа ситуација затоа 

што се споредуваа со жените чии мажи се држеа сè уште до 

традиционалните улоги и не дозволуваа жените да се 

вработат, иако имаа вештини и знаења, а, уште поважно, 

желба да го истресат од себе тој конзервативен 

патријархален однос кон жените и да придонесат за 

финансиската добро состојба на семејството.    

 Веселиот глас на децата ја оттргна Јана од 

размислувањето, па се одвои од столбот и погледна налево 

кон улицата од каде што доаѓаше гласот на група деца што 

вјасаа кон училиште, а секое од нив во рацете носеше 

саксија со циклама во прекрасна црвена боја, книга или 

нешто домашно направено за нивните учителки. Јана, која 

многу сакаше да биде учителка, но не ѝ се даде шанса токму 

од тој конзервативен начин на размислување на татко ѝ, за 

кој улогата на женското беше дома да биде домаќинка, се 

насмевна кога ги виде децата. Јана се гордееше со овој 

дарежлив елемент на културата во која беше родена и 

израсната, секој делеше сè што има и секој пат кога ќе се 

направеше нешто поубаво за јадење, дел се носеше кај 

соседите. Луѓето даваа сè што имаа да се прослават славите, 

беа дарежливи со подароци за свадби, крштевки, за куќа 

нова кога ќе се изградеше, а сега и за време на испраќање во 

странство и за редовите носење на починатите. Тоа го 

правеа дома на село, но истото го забележа Јана и овде во 

градот.  
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Го испи планинскиот чај што ѝ го пуштија нејзините од 

Малиново и како низ неговиот мирис да ѝ се приближи 

родниот крај за момент. Јана уживаше во ова утро и во ова 

затишје пред бура. Имаше неколку слободни денови пред 

неа, денови што ќе ги користи за добро размислување и 

донесување одлуки што понатаму. Виолета и Иван веќе беа 

заминати на училиште, а Јана за подарок за учителката на 

Иван навеза едно марамче и без да знае едно исто такво 

навеза и за Виолета, која имаше учител, па ќе си го задржи 

за себе. За Анче купи свилен комбинезон и планираше 

подоцна за време на ручекот да им ги даде осмомартовските 

подароци. Ја држеше празната сè уште топла чаша од чајот 

и ѝ се навратија мислите на соништата.  Проба да погледне 

одма во прозорецот кога ќе се разбуди за да ги заборави како 

што ѝ кажуваше баба Илина, но ништо не помогна. 

 Јана повторно ноќеска го сонуваше Никола, 

повторно како ѝ подава рака, а таа кога се доближуваше до 

него, тој исчезнуваше и се појавуваше повторно од 

подалеку. Се разбуди сосема облеана во пот, а мечтата за 

него сè уште беше премногу силна. Знаеше дека скорешнава 

ситуација ѝ ги раскорна браните на емоциите, па повторно 

тие се кренаа на површина, посилни од кога било. Од 

празнината во срцето зјапаше поголема дупка од кога било. 

Знаеше дека стравот од непознатата иднина ѝ ги мрзнеше 

коските до сржта. Но, ни еднаш досега не зажали за 

одлуката што ја направи. Сè што се случи во меѓу време 

беше очекувано, иако многу порано отколку што можеше да 

предвиди и многу позлобно и поблиску до неа. Не го 

очекуваше директниот напад на неа, мислеше, ќе си 

шепотат од подалеку и, кога ќе се наситат, постепено ќе го 

свртат вниманието кон друга жртва. Но, Радио Милева 

безмилосно и неуморно емитуваше како што популарно се 

нарекуваше озборувањето, гласините навјасаа со 

молскавична брзина и многу посурови од која било вистина. 
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Но, Јана ги отфрли овие мисли и се врати на најголемата 

болка во душата. Се лутеше сама на себе зошто не е 

поцврста и не го избрише од сеќавање тој што ѝ подари 

најголема љубов и уште поголема тага.  

 - Зошто не го заборавам веќе еднаш? – се кудеше 

самата. - Та, нели тој ме напушти? Со помош од татко ми? 

Сигурно? Ех, лудо срце мое, зборни со мозокот еднаш и не 

очајувај по некој што веќе те заборавил одамна. Но, срцето 

си имаше своја волја, па со тешка воздишка Јана си призна 

што ѝ бара срцето. - Барем уште еднаш да го видев, па макар 

и од далеку, можеби ќе се смири срцево и ќе го заборавам 

еднаш засекогаш, да ми се врати мирниот сон. Но, знаеше, 

оваа беше залудна мечта што нема да се случи никогаш, па 

мораше да се продолжи да се бори не само со надворешниот 

свет туку и со нејзиниот внатрешен, во замка беше, стегната 

од сите страни.  

 Излез мора да има, за сè има решение, само ќе треба 

да го најдам, можеби не најдобро, сепак подобро од ова.  

 Ја затресе главата Јана да ги истера мислите и, само 

што имаше намера да заврти и да влезе дома, кога ја 

забележа Анче како поттрчнува внимателно низ 

кашкавицата од снегот и ѝ мавта со десната рака во која 

држеше писмо. Воопшто не се возбуди Јана на ова, затоа 

што немаше кој да ѝ пишува, писмата од мајка ѝ сè уште ги 

добиваше кај Кате, каде што одеше еднаш во неделата. Анче 

ја бувна портата и со брзи чекори се искачи по скалите горе.  

 - Јовано, има писмо за тебе – ѝ го мавташе пред 

очите. Јана не ни посегна да го земе, па Анче ѝ го тупна в 

раце и се заврти да влезе дома. – Леле, колку ми е убав 

фустанот да го видиш.  

 - Дај да го видам – се заинтересира Јана.  

 - А, бре, прочитај го писмото прво.  
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 - Не, прво фустанот. – Јана го погледна пликот и 

забележа дека е од работодавецот, сигурно си рече некоја 

пропаганда за меѓународниот ден на жените.   

 Анче не чекаше два пати да ѝ се каже, одма исфрли 

од неа што имаше облека и го навре фистанот. Беше 

навистина преубав, ѕвонест од половината надолу, со јаки 

околу вратот и петлици до половината во вино - боја, ѝ 

стоеше преубаво.  

 - Леле, Анче, убавина си, Целе наново ќе се заљуби 

во тебе.  

 - Ќе се заљуби и тоа како, шест месеци се немаме 

видено. А гледај што имам и за тебе? 

 Анче извади друг фустан во небесно сина боја. – 

Среќен празник, мила, како сестра те сакам. 

 Јана зина од чудо:  

 - Анче зошто се трошиш толку? Леле, преубав е, 

немам зборови.  

 - Ти реков како сестра те сакам, а тоа ќе ти биде 

подарок и за Велигден!  

Се прегрнаа двете, па Јана отрча до одајата нејзина и 

се врати со подарокот за Анче.   

 - Убавина, овој ќе го носам под фустанот тамам, фала 

многу, мила.  

 - Туку ајде ќе испарам од љубопитност, што има во 

писмото, прочитај го, па оди пробај го фустанот, зедов еден 

од твоите фустани за примерок и ѝ го дадов на шнајдерката, 

се надевам го погоди. Сигурна си сега дека не ти се доаѓа на 

игранката? Ќе бидеме најубави, па нека пукнат, нека 

треснат душманите.  

 - Сигурна сум, Анче, повеќе од сигурна, еве ти сè ќе 

ми раскажеш, а јас таман ќе се дружам со Виолета и Иван, 

ти само уживај.  
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 Јана го отвори писмото и набрзина го проскенира и 

изненадено ја погледна Анче. Анче ѝ го грабна писмото од 

рацете, се загледа во него некој миг и врисна радосно: 

 - Бравоооо  Браво, браво, најдобра работничка во 

последните три месеци. Браво, колку си само вешта со таа 

машината, а рече само две недели практика. Знаев за ова јас 

сум во изборната комисија, ха,ха,ха, но ќе беше известена 

денес на игранката, но видоа не си на список, па ми рекоа да 

појдам да го земам утрово. И награда, Јовано, две недели 

платен одмор, а уште поубаво, понуда за работа во 

администрација, леле, колку си имала среќа, мила, 

чиновничка ќе бидеш, па еден ден, ако сака Господ, и 

директорка.  

Возбудено потскокнуваше Анче. Но, Јана се 

сневесели наместо да се радува и се растревожи. Ја причека 

Анче да се смири малку од возбудата, па ѝ рече:  

 - Анче, ќе бев благодарна само со одморот, но ова 

другово? Знаеш што ќе речат за ова злите јазици, нели? Да 

беше во друго време, ќе беше одлична можност, но сега... 

Сè мене ми се случува во погрешно време.  

Анче ја погледна, но сè уште возбудена продолжи: 

 - А, бре, што сакаат нека велат, ти гледај си го својот 

живот. И што е...  

Но, нагло запре и само изусти едно – Ох... 

 - Е, токму така, ќе речат вчера дојде, па одма 

унапредување, заработено нечесно? Ти текнува? Еднаш 

прогласена за крива, засекогаш крива во очите на народот. 

Волкот јал не јал, секогаш е кабает.  

 Анче остана без зборови. Сега се сети дека можеби 

требаше да ја остави бурата да се стиши сама од себе, и 

можеби полошо направи со тоа што се смеша. За лошо за 

арно, стореното беше сторено, па скокна на нозе, ја тргна 

Јана и рече: 
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 - Слушај ваму, чупе, гледај на позитивната страна, 

како и да е, имаш две недели да се науживаш, подалеку од 

оние рекла - кажала, па после што ќе биде, нека биде, не 

мораш сега одлука да донесеш. Ако не сакаш чиновничка да 

бидеш и сите што тропаа да ги пратиш по ѓаволите, врати се 

па ’рмбај над машина. Имаш тука две решенија, изборот е 

твој.  

 Анче не сакаше да чува тајна од Јана, но во моментот 

одлучи да не ѝ каже за нејзиното мешање во работава. Од 

најдобри намери беше да ѝ помогне, но остроумната девојка 

одма сфати како ќе гледаат другите на унапредувањето, а на 

Анче тоа воопшто не ѝ дојде на ум. И наградата беше 

нејзина идеја и одморот, за да ѝ се даде шанса да ја оттргне 

од нездравата средина на работното место. Можеби ја 

влоши ситуацијата, којзнае?  

 - Кутро чупе, страда од мешање на други во животот 

и носење одлуки во нејзино име, а еве сега и јас истото го 

направив – се касна за усни Анче. Ја гризеше совеста до 

бескрај, а беше со најдобра намера. Да, но патот кон пеколот 

бил поплочен со најдобри намери, ја имаше слушнато оваа 

мисла Анче од сопругот Целе, кој многу читаше.  

 На Јана сега ѝ стана кристално јасно што треба да 

прави. Ја гушна Анче силно, па насила се расположи за да 

не ѝ го уништи денот. 

 - Во право си, Анче, ова е големо изненадување, но 

навистина добра можност. Ќе уживам во овие две недели, 

ќе се изначитам книги, па потоа што ќе биде, нека биде.   

Анче повторно се расположи.  

 - Е, така те сакам, да гледаш само напред, ха,ха, еве 

и јас како мајка ми Пара, ама во право е, ништо нема да 

помогне да се навраќаш на минатото, туку глава горе и 

напред кон иднината. Кај ручек време, Јана ја испрати 

весело Анче на игранката, а претходно ѝ ја среди косата, ѝ 
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направи фризура, па наликуваше навистина на убава 

елегантна госпоѓа.  

 - Убаво да си поминеш, Анче, и ни збор за ова 

никому те молам. 

 - Секако, мила, не сум будала да им давам материјал 

да си ги поганат устите уште повеќе.  

 Јана влезе во одајата, го распосла преубавиот син 

фустан на креветот и прсна во плач. Знаеше колку убаво ѝ 

одговара таа боја, синилото на фустанот речиси беше истата 

нијанса како нејзините очи.  

 - Џабе убавина, кога среќа немам, на секој чекор 

препреки. Зошто е она речено од народот, роди ме мајко со 

среќа, па фрли ме на буниште?   

Ги избриша солзите, го проба фустанот и си рече:  

 - Уште еден голем чекор ќе направам, па после што 

ќе биде, нека биде. Имам и трето решение.  

 Јана ги причека да се вратат децата на Анче од 

училиште, им даде ручек, а таа касна само неколку залаци, 

кои како камења ги чувствуваше во желудникот, па се 

дотера и се упати кон поштата. Ѝ требаше и пешачење 

секако, тогаш најдобро размислуваше и се чувствуваше 

некако приземјена, како сила и мудрост да ѝ даваше старата 

почва под нозете што видела многу низ вековите.   

 Викендот помина во исчекување за Јана, мир не ја 

фаќаше. Имаше време на претек, но следниот нејзин чекор 

зависеше од тоа што очекуваше. Во понеделникот отиде во 

градската библиотека и позајми неколку книги за да се 

занимава за време на одморот. Размислуваше дали да тркне 

до нејзините, иако имаше огромна желба да ги види, одлучи 

дека моментов не е погоден. Знаеше дека е напната како 

виолинска жица и ќе прснеше во плач на прашањето како е 

и каков ѝ е животот во градот. Ќе инсистираат да остане, а 

знаеше дека тоа не можеше да им го направи ним.  

 



~ 540 ~ 
 

Глава 46   

Слики  

март 1972, Битола 

 

 Осамна вторникот и џагорот по улиците се зголеми 

додека луѓето итаа на пазар, но Јана сè уште одбегнуваше 

да излегува низ градот на пазарните денови. Беше дома сама 

на пладне, ручекот веќе го имаше направено, па се 

одмораше седната на каучот во кујната со нозете потпрена 

на еден од столовите, занесена во книгата што ја читаше, 

кога се зачу гласно тропање на портата. 

 - Анче, Анче, има некој дома? – се чу женски глас.  

 Јана ја остави книгата на масата и излезе на чардакот.   

 - Анче е на работа, кој ја бара? 

 Јана забележа млада жена со три - четири годишно 

детенце како стои пред порта и еден постар човек со сосема 

побелена коса што се наѕираше под капата.  

 - Добар ден, јас сум Лилјана, другарка на Анче, а ова 

се Марко и свекор ми Војдан. Од пазар доаѓаме, сакам да се 

видам со Анче. 

 - Повелете дојдете, Анче ќе се врати од работа за 

еден час.  

 Лилјана ја отвори портата, па со детето за рака влезе, 

а стариот рече: 

 - Снао, да почекам да дојде другарка ти или да ве 

оставам?  

 - Татко, одете слободно, бркајте си работата, на 

право место сум, без грижи. Сум била тука повеќе пати, 

Анче ми е како сестра.  

 - Добро, снао, да дојдам после да видам дали ќе те 

прими другарката на конак за некој ден?  

 Јана во меѓувреме се спушти надолу по скалите, се 

поздрави со Лилјана, го погали детенцето по главата, кое со 
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палчето во уста се криеше зад мајка му и му подаде рака на 

стариот велејќи: 

 - Стрико, слободно терајте си работа, снаата ваша и 

внукот ќе бидат најдобро пречекани и згрижени. – „Анче 

непознати прибира, камоли другарка“, си помисли Јана.  

 - Добро тогаш, снао, ќе дојдам по вас в петок.  

Ја оттргна од мислите Војдан.  

 - Не мораш да се мачиш, татко, ќе го фатиме 

автобусот и сами ќе си дојдеме.  

 - Ако, ако, ќе си пазарувам пак, па ќе ве земам. Ајде 

тогаш ве оставам со здравје. – Го погали внучето по главата, 

ја нарами тешката торба на грбот и си замина стариот 

надолу по патот.  

 - Ајде дојдете слободно горе, какво убаво 

изненадување за Анче. 

 Јана имаше многу слушано за Лилјана од Анче кога 

раскажуваше за младоста и нивното другарување. Знаеше 

дека Лилјана е помлада некоја година од неа и дека многу 

се почитуваат со Анче, така речи израснале заедно како 

сестри, а всушност биле и некои стари деленици. Анче ѝ 

паѓала како тетка на Лилјана, што било предмет на големи 

шеги помеѓу нив додека растеле. Анче ја жалеше другарка 

си многу за судбината.  

 - Со голема љубов се зеде со нејзиниот сакан Стојан, 

но дете не им даде Господ неколку години. Тамам Стојан 

замина на печалба во Австралија за пет - шест месеци дојде 

на свет Марко. Сама со детето и со свекорот и свекрвата 

живее. Јас сум барем сама, никој не ми стои на главата, пази 

ова, пази она да ми велат, што ќе речат луѓето. А, бре, 

женско за маки родено – велеше Анче.  

 - А ти мора да си Јована? – Јана беше неколку 

скалила веќе поткачена, па се заврти, ја погледна гостинката 

и зина од чудо? Очекуваше секој момент прашање на темата 
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што по секоја цена ја одбегнуваше. Но, забележа насмeано, 

ведро пријателско лице, па се ослободи малку.  

 - Гледам те изненадив доста? Ќе ти раскажам за 

скоро, но само да знаеш дека имаш голем обожавател и 

ангел чувар во тетка Пара. Јана на ова широко се насмевна, 

сега ѝ стана јасно од каде има чуено Лилјана за неа.  

 -Ја имаш видено сега скоро? Како е тетка Пара, колку 

добра душа е само!  

 - Најдобра, нема збор, да ти кажам додека растевме 

со Анче колку пати посакував тетка Пара да беше моја 

мајка, а, бре, на мрава не гази од доброта. Мојата сирота и 

таа е добра, но беше многу строга со мене, а што да прави 

друго, сама жена и маж дома, татко беше скитник, печалбар 

во Америка, пребегал преку граница и ја оставил со еден 

булук деца. Маки протргала.  

 Јана ги одведе гостите во кујната и ги праша дали се 

гладни.  

 - Не, сè уште не, си каснавме по некое ѓеврече на 

пазарот. Но, едно кафе многу добро ќе ми дојди.  

 Јана одма се фати со варење на кафето додека 

Лилјана убаво ја одмеруваше девојката за која ѝ 

раскажуваше Пара. Лилјана со Марко за Прочка беше 

нагости кај мајка си, а никогаш не пропушташе можност да 

се види и со Пара, која живееше одма до нивната куќа. 

Освен што беа подалечни роднини, двете семејства многу 

се почитуваа и за лошо и за арно се помагаа. Лилјана ги 

посети своите родители, едно да побара прошка како што 

беше редот, а повеќе да се посоветува со нив пред да донесе 

голема одлука. Таа очекуваше Стојан оваа година да се 

врати од печалба, но, наместо да се врати, тој ѝ прати 

документи за спонзорство и ја молеше да му се придружи 

во Австралија. Кога им ја соопшти веста на свекорот и 

свекрвата, тие прснаа во плач, а свекрвата обвинувачки ја 

гледаше како таа да е виновна. Свекрвата на Лилјана 
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всушност беше таа што инсистираше Лилјана да не замине 

со Стојан, надевајќи се дека синот поради невестата ќе се 

врати порано од печалба. Но, кој еднаш тргнал со торбата 

на рамо на пат далечен, ретко се вратил. Лилјана знаеше 

каде ѝ е местото и се радуваше потајно што Стојан одлучи 

да си ја земе таму со него, но сакаше да слушне и мислење 

од мајка си и секако од Пара, која исто имаше син во 

Австралија. Речиси немаше семејство од селата околни во 

последните години што немаа некој близок заминато на 

печалба. Лилјана им читаше делови од писмото на мајка си 

и Пара и со смеа на крајот им рече.  

 - Премногу обврски ми даде Стојан мој, доста за 

мене и за Марко што треба да мислам и да одлучувам, па и 

за други да им берам гајле – и ѝ подаде неколку слики на 

мајка си.  

 - Ооо, ова е Стојан, го познав, но пуштил подолги 

коси и чудно брадиште на лицето, и какви се овие панталони 

широки како здолниште под колената? Кои се овие другиве 

прв пат ги гледам? – зјапаше во сликите мајка ѝ Трена. 

 - Ха, ха, ха, мајче, бакенбарди се вика таа брадата, ми 

пиша Стојан, а панталоните траперки, тоа било таму сега во 

мода, убаво му стојат, морам да признам. Поличен ми е од 

кога го запознав како овчар кога беше сиромавиот.  

Трена се поткасна за устата. „Е, ќерко“, си помисли, ако 

беа малку побогати, можеби немаше да замине на печалба и 

да те остави сама, туку од пишаното не се бега, ама некогаш 

и сами си го пишуваме.“  

 Пара ја виде Трена, се сневесели малку, многу добро 

и ја знаеше болката, та не еднаш разговараа на таа тема, ако 

беше вака, ако беше онака.  

 - Ништо немаше да смениш ако не ја дадеше, Трено, 

ќе побегнеше, грев е да се разделат на толкава љубов.  

 Постојано ја тешеше Пара. За да ја оттргне од 

мислите, ѝ рече сега:  
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 - Дај сликите ваму, Трено, да видам и јас. – И ја 

испружи раката кон Трена. – А личен е, личен, Лиле, многу 

убав пар сте. А за модата, навистина е така, и мојот Ангеле 

има такви бакрданки и тропарки.  

 -  Хааа, ха, хааааа, ха, ха, тетка Паро, ме изнасмеа – 

на Лилјана солзи ѝ течеа од смеа, едвај до збор дојде, Марко 

ја гледаше збунето и ја имитираше и тој смеејќи се на цел 

глас – ба-кен-бар-ди  се велат и  тра-пер-ки.  Тра-пер-ки, тра-

пер-ки – повторуваше Марко, додека баба му го притискаше 

од милина во скутот. – Ха, ха, ме изнасмеавте, само на арно 

да биде.  

 - Ех, сега, Лиле, поправај ме колку сакаш, не ми се 

витка толку јазикот, не можам да ги речам. – Додаде Пара 

откако и таа собра здив од смеењето. Лилјана имаше заразна 

насмевка и никој околу неа не можеше да остане 

рамнодушен.  

 - А кои се овие другиве момци на сликиве? Роднини 

некои на Стојан? 

 - И јас не ги знам, тетко, затоа велам ми дава тешки 

обврски за туѓи луѓе, знае дека не ме бива за тие работи.  

 - За кои работи, чедо? Кажи, ако треба ќе помогнеме 

– се јави Пара секогаш спремна секому да помогне. 

 - Ајде прво кажете ми што мислите за мојава 

ситуација, јас знам што сакам, сепак го ценам вашето 

мислење. Не можам веќе сама, Марко порасна при татко без 

татко. Стојан мој ми дава избор да одам и ми прати еве 

документи за спонзорство, или ако не сакам да одам, тогаш 

ми напиша да му пратам абер да си дојде тој. Вели веќе не 

може сам, му недостасуваме премногу. Ех, мене тек колку 

ми недостасува. Вели сите си ги прибираат невестите, а 

неженетите се женат по слика со овдешни. Е, затоа ми прати 

слики од неколку другари сака невести да им побарам од 

овде. – Пара повторно се наведна над сликите да ги разгледа 

поубаво сега со новата информација.  
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 - Мамо, што мислиш ти, ти го имаш овој пат 

поминато, давај ум? 

 - Ох, ќерко, јас си знам како поминав. Твоја е 

одлуката, чедо, и биди среќна што ти дава избор, многумина 

немаат таков луксуз. Но, едно ќе ти кажам, не бива, мила, 

сама со дете ти тука, тој таму, животот ќе ви помине 

одвоени. Одлуката е твоја, мила. Те познавам многу добро, 

мислам сакаш да одиш да видиш свет, мене срцево ќе ме 

боли за тебе, но ќе бидам задоволна ако си ми ти среќна. 

Сега ми е тешко за тебе, сама млада жена врзана дома, сега 

е време да се дотераш, да излезеш со друшка, кога ќе 

остариш вака како мене, од дома нема да ти се излегува.  

 Лилјана ја гушна мајка си: 

 - Знаев дека ќе ме поткрепиш, те сакам, мајчице – и 

ја бакна на лицето.  

 - Тетко Паро, што мислиш ти? – Се заврти Лилјана 

кон Пара за да ги прикрие емоциите од мајка си. 

 - Лиле, со друшката да си одиш кога те бара, што ќе 

правите овде и да се врати Стојан, ќе се мачите по нивите 

како волот за сламата. Се сменија времињата. Болка ми е за 

моите што не ми се тука, но верувај сега ми олесни повеќе 

откако се заедно. Снаата кутрата само венееше дома без 

него, а од ништо не ја браневме. Ние старите ќе се снајдеме, 

ќе животариме. Помина векот за нас. 

 Пара и Трена проронија некоја тивка солза заедно, 

Трена го галеше и бакнуваше внучето Марко, а Пара ги 

избриша солзите со шамијата и повторно ги зеде сликите 

што ги остави на скутот претходно.  

 - Дај да ги видам сликите од момците уште еднаш, 

велиш невести бараат сиротите. Ќе пробаме да им најдеме 

моми, а ти, Лиле, гледај си ја својата одлука, за ова без 

грижа. Пара ги погледна сликите повторно поткревајќи ги 

нагоре на светлината.  
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 - Аууу, лични деца убави тие на мајка – ги 

сожалуваше Пара, сами кутрите без мајки и без жени. – Кој 

им прави манџи, златни деца, кој ги испраќа на работа и кој 

ги пречекува, и тие имаат тежок живот, не им е баш лесно. 

Ангеле мој не знаеше да ја промеша манџата пред да замине, 

а пред да му појде невестата сам си готвеше, маката човек 

сè ќе го натера. Лиле, душо, еве јас преземам обврска да 

побарам некое моме за нив, ние со мајка ти ќе се занимаваме 

со ова, убаво ќе ни дојде да имаме некоја цел наместо да 

очајуваме, ти гледај си го Марко и бркај си ја твојата работа.  

Лилјана ја гушна Пара.  

 - Ех, тетко Паро, Господ здравје да ми ти даде, знам 

те бива за оваа работа, имаш среќна рака.  

 - Туку ми пишува Стојан посебно да обрнам 

внимание на невеста за неговиот најдобар другар, вели е 

многу пимпирлија, сите тамошни воздивнуваат по него, а 

тој не им обрнува внимание, мисли го имаат притиснато 

неговите да се жени за некоја овде што не ја сакал, па ја 

спраштил преку граница.  

 - И тоа може, има уште будали на светов, си тераат 

по старо, а децата не сакаат така во денешницава. Или може 

некоја го има попарено овде, му го има изгорено срцето, па 

сега дува и бега од жените од страв да не биде повторно 

повреден. 

 - Може да е така, во право си. Но, Стојан мој е 

убеден, невеста итра е лекот за него.  

 - Аха, таква ли е работата, а кој е тој покажи ми на 

сликиве? – праша Пара додека молскавично размислуваше 

на оваа тема. Ѝ стана како предизвик и беше решена да 

стори едно добро за децата, ако сака Бог се разбира. Но, и 

на Бог му требаше малку помош, нели?  

 - Еве оваа малава црно - бела фотографија. Ха, ха, 

Стојан му ја украл без негово знаење и ми ја пушти мене, 

решен по секоја цена дека лекот за неговата болка е невеста, 
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но мора да е лична и итра за да го врти на малиот прст. Така 

ми пишува, навистина ви велам. Морам барем за овој другар 

да најдам невеста пред јас да заминам, оти Стојан мој се 

токми за нумко да му биде кога ќе се женел. Така некако се 

договориле.  

 - Лиле, имам идеја, можно е веќе да е пронајдена 

девојка за ова сирото момче. Ѕвездите си мислам им се 

наклонети, затоа сега во моментов се случуваат овие нешта.  

Се замисли Пара повторно додека ја разгледуваше 

малата фотографија од сите страни. 

 - Кога беше, тетко Паро? Знам си вешта и брза за сè, 

но ова ги надмина сите граници – се насмеа Лилјана. 

 - Вистина Паро, ако ти не завршиш работа, кој друг, 

не се сомневам воопшто.  

 - Знам едно моме, премила е по душа, а за убавина, 

веќе нема што да зборувам, и нему му е срцето скршено, 

кутрото, нема ништо кажано на оваа тема, но тетка Пара не 

е вчерашна, ги чита луѓето многу добро – „мора да е тоа во 

прашање, инаку ќе си легнеше на брашното и ќе останеше 

кај тоа момче што ја одведе дома“, си помисли Пара, а 

гласно додаде: 

 - Па тамам две скршени срца едно цело ќе направат.  

Сега Пара се возбуди.  

 - Лиле, секако ако одлучиш да одиш за Австралија, 

ќе треба пасош да вадиш од градот, па ако сакаш да ја 

запознаеш девојката, задолжително да одиш кај Анче моја, 

поседи некој ден, запознај ја подобро, па ти одлучи. Колку 

ќе ти се најде ако одлучиш да одиш и успееш неа да ја 

наговориш да дојде со тебе, тамам ќе си имаш друштво по 

пат, а и за помош со Марко. Децата мои ми пишуваа дека 

патот бродски бил многу долг, цели три недели, а од тоа 

нишкање по водите снаата кутрата утробата ѝ се превртила 

од повраќање. Ако една од вас не го поднесува патувањето, 

другата ќе се грижи за детето. А жена во тој народ и на тој 
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долг пат не е баш сама да оди. Со снаа ми и внучињата се 

погоди братучед нејзин во исто време одеше.  

 - Леле, тетко Паро, не зборови, туку алтани кажуваш. 

Колку добра идеја. Ќе одам секако кај Анче, едно и со неа 

да се посоветувам, па ќе почнам документи да вадам и 

секако нова гардероба да си набавам, според најновата 

мода. Сè што имам од облека ми е уште од рувото од мајка 

ми, немав потреба од нови за дома седење. Ама сега ми 

пушти Толе мој некоја пара, па треба да се поарчи, ха,ха,ха, 

во продавниците ќе бидам како стока пуштена во нива со 

луцерка.  

 - Така треба, Лиле, да се дотераш, ако ти треба добра 

шнајдерка, Анче има една, само кај неа шие. Само да те 

подучам малку, покроце околу момето, нежно уште е рането 

пиле, не споменувај имиња и презимиња, спријатели се 

еднаш, покажи ѝ ги сликите и убеди ја да дојде со тебе. Па 

после, ако не се бендисаат со јунаков, ќе има избор за 

момчиња колку сака таму, а нему ќе ни сториш абер, ќе му 

бараме друга. Но, верувај кога ќе ја види, очите во неа ќе му 

останат. –Продолжи со сводникувањето Пара.  

 - Тетко Паро, да ја видам еднаш, па ќе одлучам, ако 

е како што велиш и се сложи, ќе му пуштам телегрaма на 

Стојан и нејзе да ѝ подготви и прати документи за 

спонзорство. А патот сега бил така речи за џабе, само 25 

фунти, државата Австралија плаќала за мажите да си ги 

земат невестите или верениците. Знам од писмата негови 

дека има многу ергени таму. Господ здравје да ти даде, 

тетко, колку си мудра, сè ми беше збркано во главата, сега 

некако ми се избистри.  

 - Затоа се луѓето, да се советуваат и да си помогнат 

еден на друг, да го видат јасно патот пред нив. А ти само 

напред, мила, да ми си одиш кај момчето. Знам колкава 

љубов беше и вашата, болештина ми е туѓината, ве раздели. 

А и мене, проклета да е, од синот, снаата и внуците, само 
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сликите им ги бакнувам. Задолжително ќе појдеш кај 

Ангеле мој, да се дружите таму, од деца се знаете.  

 - Е, чекај, тетко Паро уште пасош немам извадено, ти 

ме испраќаш веќе.   

 - Ќе одиш, јасно ми е, патот е чист пред тебе, но да 

ни ветиш, еве овде со мајка ти, да се вратите еднаш барем 

да ве видиме, пред да ни земе Бог душа.  

 - Секако за тоа има на клепки да му се обесам на 

Стојан, мора да се вратиме еден ден. Воопшто да не жалите 

вие.  
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Глава 47  

Одговор   

март 1972, Битола 

 

 Куќата на Анче, секогаш во добро расположение, 

сега беше поим за радост и весела дружба. Кога таа се врати 

од работа и ја начека Лилјана кај неа в куќи, ѝ се фрли одма 

в прегратка и двете силно врескаа како тинејџерки. Марко 

за малку ќе се расплачеше од тој викот, стоеше здрвено со 

палчето пикнато во уста, а малите устиња му трепереа готов 

да прсне во плач. „Сигурно никогаш порано ја немаше 

видено мајка си во вакво издание“, си помисли Јана додека 

го земаше во прегратка за да му го одвлече вниманието.  

 - Лиле мое, од кога те немам видено, чекај да те 

видам, убава си ми уште, но некако си ми како ослабена, те 

хранат тебе дома или само работиш? А ова ергенчево твое, 

види го ти него, прав Стојан, како плукнат на него е. Ех, 

колку ме израдува баш немаш поим. Од кога те канам да ми 

дојдеш на поседок, но не те пушта свекрвица, а? Крива да 

шета. Сега ми дојде, не те пуштам додека не се 

изнаприкажеме, што ти текна сега, мори, ама арно направи, 

леле, колку ме развесели.  

Во еден здив зборуваше Анче од преголема возбуда.  

– Анче, Анче, ќе ме удавиш, попушти малку – се смееше 

Лилјана.  

 - И мене ми е многу мило што те видов, а знаеш, 

мила, со маж, а без маж сум, а го знаеш светов наш само 

ломоти, зинат во устите за туѓи работи, не сакам збор да 

дојде до ушите на Стојан мој.  

 - Каков збор, што те гледам чудна, тој те сака и нема 

ништо да поверува, имај доверба, а дека има злобни јазици, 

има со лопата да ги ринеш, се сложувам, но сега како собра 

храброст? Сама дојде?  

 - Свекор ми ме донесе и ќе ме земе в петок. 
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 - Каков петок, мори, не доаѓа предвид, една цела 

недела барем да поседиш.   

 - Има работа, Анче, знаеш како е на село. Туку 

одлучив, Анче, одам! 

 - Каде, мори? Каде ќе одиш сега дојде? Аааа... Кај 

Стојана, а? Е, да знаеш ова го чекам со години да го чујам, 

така треба, мила. Јас му пишав на брат ми да си ја прибере 

сермијата, кутра снаа од дома не излегуваше, млада да венее 

дома. Мајка се сложи од немајкаде, но на татко тешко му 

падна. На младите е векот, тоа е тоа, а како што гледаш и 

сама, кој заминал еднаш, ретко се враќа. Еве и Целе мој, овој 

пат најдолго се задржа на работа, барем е блиску, со тоа се 

тешам, ако ми затреба за нешто, за еден ден може да се 

врати.  

 - Анче моја, ќе се живее како што ни чкртнале 

наречниците на трите вечери, како што ја слушав баба ми 

постојано да вели. Но, еве дојдов по документи да вадам, 

пасоши, лекарски прегледи, сè што треба ако можам да 

обавам деновиве, а богами и да се обновам малку за таму. 

Нова гардероба ми треба, чевли и што не друго. Леле, каква 

нестрпливост ме фаќа, ми иде да полетам и да се најдам кај 

Стојан во моментов. Четири години поминаа, а за мене како 

40 да се.  

 - Години чекаше, па сега неколку месеци, вака ќе 

поминат – чкрапна со прстите Анче. – Ех, тамам навреме си 

стасана, Лиле. Еве Јована е слободна како птица, па ќе ти се 

најде за помош, ама за по продавници, и јас сум ремче да 

идам. Две бели вдовици ќе шетаме заедно, па нека пукне 

светот од зборување, нека се пењават во устите, ха, ха, ха. А 

да ја видиш со децата пак? Мајстор е родена учителка, ги 

забавува, и низ игра ги учи, и, да ти се доверам малку, 

мислам повеќе неа ја сакаат моите од мене – се насмеа 

добродушно Анче. – Ќе бидеш во добри раце. Еј, колку ќе 

ни биде убавоооо.  
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 Јана ги слушаше и ги гледаше другарките со широка 

насмевка на лицето. Анче секогаш беше ведра, но олку 

весела, жива и полна со енергија ја немаше досега видено. 

Ѝ беше многу мило за нивното очигледно блиско 

пријателство, и тивко ѝ се заблагодари на судбината што ја 

донесе на нејзиниот праг. Сега сакаше да ги остави сами да 

се подружат и да си ги искажат маките и да си разменат 

мислења, начека едно мало затишје во разговорот, па се 

вмеша.  

 - Анче! Ќе одам јас кај Кате тогаш на спиење, вие 

дружете се, а ќе доаѓам да помогнам денски за сè што треба.  

 - Кај Кате? Ни случајно, никако, тамам се собравме 

со двете мои најдобри пријателки, сега сакаш да ми 

расипуваш забава, никако за тоа да чујам. Лиле ќе спие со 

мене, а Марко со Иван, гледам веќе се заиграа заедно. Има 

место уште десетмина да се сместат.  

 - Никако, Јовано, никако, се сложувам со Анче, 

инаку лошо ќе се чувствувам, ете дојдов, а тебе те избркав, 

но сакам и јас да се запознаеме подобро, заедничка другарка 

имаме и сега си и моја другарка, имам бескрајна доверба во 

Анче, таа не се дружи со кој било.  

Јана ги крена рацете.  

 - Добро, добро, се предавам, гледам со вас нема 

преговарање, одма во напад влегувате.  

 Анче ја тргна и Јана во прегратка и ја бакна на 

лицето, а Лилјана го повтори истото со другиот образ.   

 - Ете гледаш колку те сакаме, нема одење никаде. 

Јасно? – нареди Анче.  

 По вечерата си поиграа со децата, а Јана како 

вообичаено им раскажа приказна, па ги одведе во одајата 

нивна на спиење и им вети уште една приказна за да ги 

остави другарките насамо да си поразговараат. Лилјана не 

ја праша Јана ни едно незгодно прашање досега, па се 

прашуваше дали е предупредена од Анче или е пак доволно 
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паметна и сетена да не си го пика носот каде што не ѝ е 

местото додека барем подобро не се запознаат. Како и да е, 

Јана беше благодарна на таа мала милост. Лилјана многу ѝ 

се допадна и имаше некое чувство како веќе да се знаат од 

поодамна, како стари сродни души да се.  

 Подоцна вечерта Јана се повлече на спиење со 

зборовите:  

 - Лиле, многу ми е мило што те запознав, се гледаме 

утре тогаш, сега ви посакувам добра ноќ на двете.  

 - Добра ноќ, мила, слатки соништа, и ние уште малку 

ќе одиме на спиење, за жал утре работа ме чека – возврати 

Анче. 

 - Добра ноќ, Јована, и мене ми е навистина мило што 

имав чест да те запознаам.  

 Анче и Лилјана доцна во ноќта шепотеа, разменуваа 

мислења, сеќавања и си ги оплакуваа маките. Јана слушаше 

како од време – на време гласно се кикотеа како девојчиња. 

Им заблазнуваше на радоста и среќата што ги чувствуваат 

во душата, а и тие си имаа проблеми, како и секоја планина 

својата тежина. Но, и двете беа среќни во љубовта, можеби 

тоа беше она што им даваше сила да ги издржат маките и да 

си ги задржат среќата и задоволството во душата. За разлика 

од нив, Јана се чувствуваше празна како лушпа орев без 

јатка, а стравот во последно време ѝ беше постојан 

сопатник. Јана почита малку како што имаше навика пред 

да си легне, па ја изгасна ламбата и се покри. Од време – на 

време ќе наслушнеше придушено смеење од другата страна 

на ѕидот, но ништо конкретно не се пробиваше низ него. 

Веселата атмосфера дома ја расположи Јана денес и ѝ ги 

одвлече мислите, па за брзо време потона во сон.  

 Анче и Лилјана од другата страна на ѕидот од 

возбуда не можеа да спијат. Откако се изнаприкажаа за сè 

друго за нив, за момчињата, за децата, за свекрвите, го 

свртеа разговорот кон Јана.  
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 - Многу е добра. Не знам што ќе правам без неа кога 

ќе ме напушти, од Велигден ќе се сели кај роднини. Не 

сакам многу да ти кажувам за неа, нека каже сама таа што 

сака, ама толку добра душа е, а среќа досега не ја служи. 

Колку е само вредна да знаеш и за сè ја бидува. Многу е 

повредена од озборување, ни крива ни должна, па сега скоро 

и до тука стасаа злобните гласини, многу е потиштена и 

некако ми е заслабена. Пробав да помогнам, но испадна дека 

ја влошив работата.  

 Набрзина ѝ раскажа на Лилјана за унапредувањето 

на Јана и за ситуацијата на работа. На Лилјана ѝ прелета 

една мисла низ главата, но за брзо исчезна, ако е важно, ќе 

ми текне, си помисли.  

 - Таа жена само проблеми прави за сите на работа и 

сега најнова жртва ѝ е Јована.  За ништо не ја бива, злобна 

до немајкаде, да плукне во дворот, кокошките ќе ти ги 

отруе, но не мислам дека ќе ја избркаат, сите имаат страв од 

неа, ќе стрела некого, слушај ми го зборот, ако ја притиснат 

премногу. И така оставена е да прави раздор како што ѝ 

чини. Дури и на игранката за денот на жените во петокот се 

степа со една на крајот, ѝ го зела орото наводно, кога се 

фатија за коси, што да ти кажам, едвај ја спасивме кутра 

Мита. Не ѝ кажав на Јована за ова, но многу паметно што не 

дојде.  

 - Што зборуваш, Анче, леле и мене ми е жал за 

гостинкава твоја. Ех, тежок живот женски, што да ти кажам. 

Но, сакала не сакала, спасот е во мажачка, друг избор за 

женско нема. А да ѝ одам сводник, што мислиш? 

 - За кого? Имаш некого предвид? И јас се сложувам, 

но мислам ѝ е рано, тагува по нешто, не е спремна.   

 - Ајде да ја запознам подобро, па ќе видиме, може 

само да се изнесе како идеја. Ако бега од нешто, може не ќе 

е лошо да си дојде со мене, тамам друштво ќе ми прави по 

патот.  
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 - Знаеш, Лиле, дека идејата ти е одлична, може тоа 

да е најдоброто решение за неа, смена на земја, на култура, 

друг народ, се надевам нема толку прости таму и олкави 

зинати во устите.  

 - Ха, ха, да, одлична идеја, само не е моја оригинална, 

а за усти, каде има луѓе, има и усти.  

 - Ама чија е тогаш, а?  

 - Е, ај погоди, де? 

 - На мајка? – Одма ѝ стана јасно на Анче. – Аман, 

бре, кога се видовте?  

 - За Прочка бевме, но стасавме подоцна и останавме 

со Марко два дена да се подружам со мајка ми, ми кажа ти 

си поминала порано на кратко.  За ова не стасав да ти кажам, 

но им покажав слики од момци што ме задолжи Стојан да 

им барам невести овдешни, па тетка Пара ми рече да имам 

предвид за еден од ергените за гостинката твоја.   

 - Се шегуваш со мене или вистина?  

 - Се колнам еве, жими мајка вистина е. Отсекогаш 

верував дека е видовита твојата мајка или многу мудра, па 

гледа нешта невидливи за обичните смртници. 

 - Ха, ха, повеќе си мислам има моќ на забележување, 

ги чита луѓето како отворена книга. Па може и да е најдобро 

решение за Јована кутрата. Се плаши сама да излезе надвор, 

дури и денски, не вели ништо, но гледам, можеби имам 

наследено дел од моќта на мајка ми. Оди со некој страв и 

често се обѕрнува зад неа. Се плаши и ги одбегнува мажите 

како од чума.  

 - Дај покажи ми ги сликите. Нестрплива сум да ги 

видам, ме заинтересира ова многу.   

 Лила посегна и го извади пликот од чантата, се 

наместија двете поудобно потпрени на перници, извади 

една слика од пликот и ѝ ја подаде на Анче.  

 Анче ја зеде, па ја разгледуваше од сите страни некое 

време без да зборне. Сликата беше во боја, во центарот 
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позира еден згоден црномурен младич, со бели панталони 

траперки и карирана светлосина кошула со широки јаки. Во 

позадината се гледаа големи широки палми и зелена ниско 

искосена трева.   

 - Овој е сигурно во некој парк сликан, колку е 

убавоооо – ја заврте Анче сликата и навистина пронајде 

информации напишани со убав ракопис, Коста Андоноски, 

роден 1946 година, од село Долче, во Футскрај парк, 

Мелбурн. – Ммммамм, за мерак, згодно момче Коста, ама 

овој парков со чудно име е преубав.  Лесно ќе најдеш мома 

за овој, се гледа знае да се претстави во најубаво светло, не 

само себеси, туку и Австралија, јас имам сега желба да ги 

видам овој паркот. Дај друга слика сега.  

 Лилјана ѝ ја подаде другата слика во боја, која беше 

иста големина како и првата, но ова момче беше сликано 

пред ниска, колку еден метер висока, метална бела порта. 

Беше пола завртен на напред и со една широка насмевка на 

овалното лице, со светло костенлива коса долга до рамена. 

Носеше темно кафеави траперки, кошула шарена со 

кремасто - кафеави нијанси исто со широки долги остри 

јаки, распетлана напред. Имаше нарамено мала кожна торба 

на левото рамо, а со десната рака ја затвораше портата. 

Покрај ниската дрвена бела ограда растеа трендафили 

расцветени во разни бои, а зад него интересна еднокатна 

штичена куќа во светло кремаста боја. Анче  имаше веќе 

видено ваква куќа порано на слики.  

 - Брат ми Ангеле минатата година токму ваква куќа 

купи во населбата Јаравил во Мелбурн. И ми објасни дека 

климата тамошна е потопла, нема студ голем во зима, па 

дрвените куќи одговараат на тоа поднебје затоа што брзо се 

затоплуваат и брзо се ладат. Замисли богата држава, а 

куќите дрвени, не можам уште да се изначудам.  

 - Да, имам и јас видено, Стојан со секое писмо и 

слики ми праќа, дрвени, ама некако симпатични ми личат 
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куќите, види ги дворовите како се средени, и погледни на 

десната страна како под конец се наредени куќите. Ние овде 

кој кај стасај еден на друг, како мито - клас.  

 - Нова држава, можат од почеток сè да прават, на 

нашиве простори со милениуми наназад живат луѓе, за тоа 

си мислам сме малку без ред, кој кај стаса гради.  

 - Лиле, слушај и ова момче не е за фрлање, лесна 

работа, само да им покажеш на девојките одма ќе се нафати 

некоја, сигурна сум. И овој итар се претставил како вреден 

работник, сигурно оди на работа со торбата на рамо, дај да 

видам дали има нешто напишано назад. Аха, Јане 

Соклевски, 25-годишен, Мелбурн, Австралија. Ајде со 

среќа нека им е, сигурна сум до година ова време веќе со 

невести ќе бидат. Има уште или толку? 

 - Еве уште една има – Анче ја зеде сликата, се заврти 

кон Лиле и рече пред да ја погледне:  

 - Аман, бре, Стојан на цел Мелбурн му сводникува.  

 - Ха,ха,ха, се сложувам, и сакале момците од нашето 

село моми, оној мој Стојан се има многу фалено, но и така 

е, има убави моми, гледај нè само нас двете што личотија 

сме, ха,ха,ха – се изнасмеаја другарките слатко.  

 - Ајде да го видиме и овој јунак. Ммммм, овој 

најличен ми е, но можеби е само фотогеничен, сликите знаат 

да лажат. И како да не му е гајле некако, не се потрудил во 

поубаво светло да се претстави пред момите, оваа слика се 

кладам му е уште одовде, овој ми личи на некој шпараџија, 

не му се даваат пари за слика. Тешко на таа што ќе се излаже 

за него. Ех, ех – се насмеа Анче.  

 - И јас истото го помислив кога ги видов сликите, но 

кога го прочитав писмото од Стојан, сè ми стана јасно. Овој 

случај ќе биде најинтересен, слушај ми го зборот – 

возбудено зборуваше Лилјана. – Ова е масло на Стојан, тој 

младич му бил најдобар другар таму, па Стојан му ја дрпнал 



~ 558 ~ 
 

сликата без негово знаење, запнал ќе го жени насила, убеден 

дека тоа е лекот за другарот.  

 - Аха, и ти ги донесе овде сликите кај мене туку така 

случајно?  Ах, колку си ми итра ти, мајка ти кажала за мојата 

гостинка и си рече, еве една невеста најдена.  

 - Не само што ми кажа туку и ова ми го рече: „Знаеш 

дека може овие двајца да се створени еден за друг, можеби 

судбината ќе ги спои и ќе им ги залечи раните на обајцата.“ 

Ни Стојан не знае точно што му е маката што е премногу 

претпазлив од жените, но мисли или е изгорен од некоја или 

присилен од родителите да се жени, па, наместо да послуша, 

ја спраштил во странство. Тетка Пара ми вети дека таа си 

презема одговорност да бара моми за другите момци, но 

Јована има прв избор, само најдоброто за Јована, со таков 

ангел чувар сигурна сум Јована ќе ја послужи среќа.  

 - Уф, уф, уф, ќе останеме без спиење, но ова е многу 

интересна тема, убава замисла има мајка, но, колку што ја 

знам Јована, не мислам дека е спремна на тој чекор и треба 

некое време да се стабилизира, сепак вреди да се праша. Ќе 

почекаме ден - два подобро да се запознаете, да се убеди 

дека имаш добри намери, објасни ѝ ја ситуацијата твоја, па 

одлуката ќе биде нејзина. Но, мислам дека оваа 

малограѓанска средина навистина не е веќе здрава за неа. 

Но, едно не ми е јасно, ако на пример е заинтересирана за 

еден од ергенчињава Коста или Јане, и ако тие ја бендисаат, 

тие ќе се погрижат за спонзорство и за патните трошоци? 

Така?  

 - Да, токму така, штом ќе има потврден одговор од 

двете страни, тие веќе се верени, и штом девојката ќе стаса 

таму, ќе се венчаат. Уф, замисли првпат го гледаш некого 

истормозена од долгиот пат со недели и се мажиш за него. 

Ех, да знаеш, ние сме имале среќа со нашите момчиња да си 

се видиме и заљубиме.  
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 - Се сложувам, Лиле, и грев ми е, да знаеш, и за 

момчињата и за девојките што се присилени еден вид на 

ваков чекор. Не ми се верува, но еве, хипотетички, ако го 

одбере ергенот во црно - белата слика, кој ќе ја спонзорира 

ако на момчето му се бара невеста без негово знаење. Не 

треба еднаш да пуштиш слика од Јована да ја види, да му 

каже Стојан што презел, па да одговори момчето сака или 

не? А ова може да потрае година или повеќе, а во меѓувреме 

ти ќе заминеш.  

 - Стојан мој е запнат да му стори едно добро на 

другарот, едно дека му е многу добар другар, а друго тој му 

ветил да му позајми една убава сума пари за да купи куќа 

ако јас одлучам да одам. Така кога ќе стасаме со Марко да 

бидеме во наша куќа одма. Сега живеат само мажи петмина 

во една куќа, ја делат киријата и трошоците, но секој сам си 

готви и си пазарува. Тешко им е и ним, замисли, сами си 

готват, сами се перат. Стојан ќе ја спонзорира девојката за 

овој другар, штом ќе се нафати некоја, одма му праќам 

телеграма и за брзо ќе стасаат документите од таму. Ако 

стасаат на време, што навистина се надевам, ќе ја земам со 

мене, ќе патуваме заедно, па таму ако се бендисаат, арно, 

ако не, никој нема да ги присилува. Тој ако е ептен запнат, 

нека си шета ерген, а за девојката имало избор на момци на 

претек. Ќе си поседи со нас додека се снајде.  

 - Ха,ха, Лиле, стројник како мајка ми стана, а таа 

рече се нафати да најде девојки. Ох, кутра душа, јасно ми е 

сè, сите ние се омаживме, сега гледа да помогне на други. 

Ако, ќе ѝ се даде шанса да се занимава и да ги оттргне 

мислите од маките.  

 Во средата утрото, Јана беше станата и подготвуваше 

појадок, а децата веќе сите три седнати на маса појадуваа, 

кога Анче се измолкна од одајата, поцрвенета во очите.  

 - Добро утрооо, што сте станале толку рано сите? – 

ги бакна сите три деца на главите и ја гушна Јана. – Злато 
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си, бесценето да знаеш, едно кафе за мене и бегам на работа. 

Леле, око не склопивме со Лиле цела ноќ од пампорење, не 

ми се оди на работа, но мора, ајде брзо ќе помине времето, 

па вечер одиме сите на шеталиште на Широк Сокак.  

 Јана само се поднасмевна, но не рече ништо. Анче и 

децата излегоа во исто време, па Јана раскреваше и го 

занимаваше Марко, кој беше многу итро дете. Лилјана се 

појави по еден час и ги начека Јана и Марко како си играат 

на каучот. Јана се поздрави, стана и постави појадок на 

гостинката, додека таа поспана само ја набљудуваше и го 

следеше секој нејзин потег.  

 - Леле, за кај сум ваква, требаше на сликање денес да 

одам за пасош, а види ме во очите, ме остави онаа Анче без 

спиење.  

 - Немаш гајле, додека појдеш до сликарот, ќе се 

расониш, а и сликите за пасош се мали како за лични карти, 

нема ништо да се познава.  

 - Во право си, Јовано, ме расположи, ајде тогаш да 

одиме, благодарам многу, веќе си го спремила Марко, те 

бидува со дечиња гледам. 

 Јана ги одведе Лилјана и Марко на сликар, почека да 

се сликаат, а Лилјана ја фати Јана за рамена и ја седна на 

столчето, па му нареди на сликарот и неа да ја сликаат. – 

Јана се побуни. – За мене сакам една од тебе за спомен, а 

една и заедничка ќе направиме, и Анче ќе ја донесам утре 

кога ќе ги земам сликите.  

 Потоа со Марко помеѓу нив двете, кој 

потскокнуваше како кенгурче, се упатија кон полициската 

станица за Лилјана да пополни формулари за пасош. Се 

заврши работата за среќа за брзо, а на Лилјана од недоволно 

сон ѝ беше мака, па одлучија да се вратат да одмори. Јана ги 

одведе дома. – Но, не влезе, одете одморајте, јас имам една 

работа да завршам, ќе се вратам за скоро. – И со брзи чекори 

се упати кон поштата, поминаа таму претходно, но не 
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сакаше да знае Лилјана зошто влегува, а немаше шанса да 

скрие, па одлучи подоцна пак да го тепа патот под неа. Се 

израдува кога беше известена дека пристигнал одговор на 

телеграмата што ја прати пред некој ден, но веста не беше 

баш најповолна. Можеби поради кратките зборови во 

телеграмата, но ѝ личеше многу сувопарна пораката. Се 

почувствува непожелна, но веста беше сосема во ред, само 

времето не се согласуваше со нејзините потреби. Се 

сневесели малку и талкаше по улиците бесцелно неколку 

часа. Што сега? Во ќор - сокак пак?  Ќе се издржи? Мора? 

Одлучи да причека некое време пред да врати одговор. Да 

ги среди мислите. Погледна во рачниот часовник и се 

штрекна.  

 - Леле, речиси ручек дошол, морам да се вратам. 

 Со брзи чекори се упати кон куќата на Анче. Ја пикна 

телеграмата в џеб додека вјасаше назад и можеби од брзото 

пешачење или од чистиот воздух се разведри малку и се 

расположи, радувајќи се на дружбата со двете весели жени 

и нивните деца, кои знаеше дека целото внимание ќе ѝ го 

насочат кон нив и ќе нема време да се самосожалува.   

 - Дружи се со весели луѓе ако сакаш да бидеш весел 

и среќен и да заборавиш на сопствените маки – од време - 

на време подвелуваше баба ѝ Илина, и навистина било така.  

Но, сто весели луѓе околу тебе не може да те развеселат 

толку многу колку што еден злобен и тумрук човек може да 

те изнервира и онерасположи.  

 - Зошто лошото има поголема тежина? Не треба да е 

така – па Јана си вети да посветува повеќе внимание на 

убавите нешта и да биде благодарна за она што го има. Не 

вреди да се потиштува за тоа што било, ниту да се плаши од 

она што ќе дојде во иднина. Го крена погледот нагоре, а 

пролетното сонце нежно ја галеше по образите и како да ѝ 

ветуваше дека ќе биде со неа секогаш, било пред неа или зад 

неа, кога и да ѝ затреба.  
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Глава 48   

Излез   

март 1972, Битола 

 

 Јана се врати дома речиси без здив од брзање, со 

трчање ги искачи десетината скали до влезната врата.  

Додека со едната рака ја затвораше вратата зад неа, со 

другата веќе го соблекуваше палтото и одлучи одма да го 

остави во својата одаја, која беше прва десно од салонот. Ја 

отвори тивко вратата од одајата, ја фрли чантата на 

креветот, се заврти да го закачи палтото на една од 

металните куки што беа поставени на внатрешниот дел од 

вратата токму за таа намена. Сè уште забрзано дишеше, во 

градите чувствуваше како да ја гори нешто, а срцето 

забрзано ѝ чукаше, но психички се чувствуваше посмирено.  

Го намести убаво палтото долго до под колена и со рака го 

зачисти долниот дел, кој беше испрскан од кашестиот снег 

помешан со земја, па имаше кремасто - кафеава боја. 

Посегна да ја земе крпата што висеше закачена на една од 

куките, со движењето на раката нагоре го поткрена палтото 

и од џебот испадна телеграмата и се слизна бесшумно на 

подот.  

 Јана очекуваше премногу од одговорот на 

телеграмата и беше убедена во успехот на својот план, па не 

си даде шанса да размисли што понатаму ако не е изводлив 

онака како што таа планираше. Се наведна, го грабна 

листот, го стутка силно в рака и го фрли во ќошот. Повторно 

ја фати паника, сакаше да трча на отворен простор, да избега 

од сите проблеми што ја следеа, но многу добро ѝ беше 

познато дека од сè можеше човек да побегне, но не од 

сенката своја. Ја прибра изгужваната телеграма и ја пикна 

во внатрешниот џеб на палтото.   
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Седна омалаксана на креветот, ја наведна главата надолу 

кон колената, ја фати со двете раце и се нишкаше така некое 

време.      

 - Доста, Јано, со самосожалување, се договоривме 

веќе еднаш, доста, сама си надроби, сама ќе си сркаш, 

знаеше дека нема да биде лесен овој пат, сепак го одбра. 

Сега само истрајност ти треба. Од време – на време, посебно 

во последно време откако гласините стасаа и тука и ја 

пронајдоа,  ќе ја пронајдеа па и во зајачка дупка да се имаше 

скриено, Јана кога ќе ја фатеше очај, размислуваше дали да 

се врати кај нејзините, да се исплаче во скутот на мајка си и 

баба си. Во секое допишување со нив имаше подвлечено 

реченица, ние сме тука за тебе, те сакаме, дојди си кога 

сакаш. Ех, колку сакаше навистина да појде да ги прегрне, 

но одолеваше на искушението затоа што причините поради 

кои не се врати првобитно сè уште беа присутни и по ни 

една цена Јана не сакаше да направи поголема штета на 

семејството од онаа што веќе беше направена. Писмата до 

нејзините беа секогаш присилно весели, се фалеше за 

животот во градот, го опишуваше детално, им раскажуваше 

за шиењето на свилата, за мекиот нежен материјал што се 

лизгаше низ прсти во безбројни нијанси на бои. Се 

надеваше дека им веруваат на писмата и не очајуваат по неа, 

мислејќи дека е задоволна со животот.  

 - Чедо, животот е премногу драгоцен и мораме да се 

бориме за него, никогаш глава да не наведнуваш и да се 

предаваш, мораш да се бориш како секој еден човек, 

животот е борба. И запамети, по дожд доаѓа сонце. Ќе ми те 

угрее и тебе, мила, верувај и чувај ја надежта во срцето. 

Каде е Бог, не е никој.  

 На Јана како да ѝ се зачу гласот на баба Илина како 

ја подучува и ја поттикнува да го живее животот што ѝ е 

дарен, да не го врви во тагување и безнадежност. Рипна во 

еден скок од креветот, се преслече набрзина и се упати кон 
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кујната да се фрли на готвење во кое многу уживаше и 

секогаш ѝ ги смируваше нервите. Можеби беше мирисот на 

храната што ја потсетуваше на дома, на топлина, на 

детските безгрижни години. Намести насмевка на усните и 

претпазливо ја отвори вратата од кујната, но таа беше 

празна. „Сигурно Лилјана си има прилегнато, многу беше 

уморна“, си помисли и се фрли на подготовка на сладок 

ручек.  

 Откако дојде Јана да живее со Анче, така речи 

кујната и готвењето беа нејзин домен, а Анче слободно ѝ ги 

препушти, знаеше дека ѝ треба нешто конкретно со што ќе 

се занимава и дека има потреба да се чувствува корисна. А 

навистина беше мајстор за готвење, прсти да си излижеш, 

сè што ќе ставеше на маса беше превкусно, беше производ 

на две вешти домаќинки, тоа ѝ рече Јана на Анче еден ден 

по многу пофалби, а за секое јадење ѝ кажуваше дали е од 

баба ѝ или од мајка ѝ методот и рецептата за готвење. 

Манџата клокотеше тивко во црвеното тенџере со бели 

дамки, а Јана ги доправаше последните питулици во тавата, 

кога вратата од кујната се отвори и се мушна внатре 

Лилјана, гласно вовлекувајќи воздух низ носот.  

 - Што се готви за ручек овде што мириса толку 

убаво? Сум заспала среде бел ден, за срамота, извини, баш 

си мислев ќе зготвиме нешто заедно. Но, оваа мискојна 

миризба ме разбуди од сон, убедена сум умрен да е, ќе стане 

човек – повторно повлече воздух Лилјана и се доближи до 

шпоретот од каде што доаѓаше мирисот. Го покрена капакот 

на тенџерето, ги затвори очите и повторно помириса.  

 - Јам, јам, јааам. Мораш да ми ја кажеш тајната на ова 

божествено јадење.  

Го врати капакот назад и се заврти кон Јана. Го 

оставив Марко да поспие уште малку, ќе биде вечер 

понемирен, но нека се подружи со Иван и Виолета.  
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 - На здравје сонот – одвај дојде до збор Јана, која веќе 

заврши со питулиците – не ми е тешко готвењето, напротив, 

многу уживам. Еве за денес едноставна компир манџа со 

свинско, а и питулици направив, половина со лук, а другите 

со слатко од капини од тетка Пара, уште една тегла остана 

тамам за вас да пробате.  

 - Леле лиги ми протекоа – се доближи Лилјана до 

садот со питулици, си лапна една, ги затвори повторно 

очите и ја пофали Јана.  

 - Поубави немам никогаш пробано, верувај ми. Оф, 

прсти да си излижеш – и навистина си ги лизна прстите.  

 - Ајде да ја наместам трпезата јас, ако останам до 

тебе тука, сите ќе ги мавнам и ништо нема да остане за 

другите, толку се вкусни.   

 - Или ти си многу гладна – се насмеа Јана.   

 За неполн половина час сите се прибраа дома за 

ручек и секој еден, како влегуваше, коментираше за 

вкусната миризба што се чувствуваше уште од надвор. 

Ручекот помина со весел разговор главно помеѓу Анче и 

Лилјана, која даваше извештај за сè што успеа да заврши 

работа во денот досега, па дури и да предреме малку. Јана 

стана прва да раскрене, но Анче ја спречи.  

 - Не, мила, се прејадов од ова вкусно јадење, нема 

сега и садови да миеш, седи тука одморај.  

 - Не ми е тешко да ги измијам, вие дружете се.   

 - Не, никако, седи тука, не ни бегаат садовите.  

 - Анче и Лиле, тогаш да ве оставам, имам малку 

главоболка, ќе одам да се одморам.  

И двете ја погледнаа.  

 - Сакаш аспирин, имам кај мене во одајата? – се 

понуди Анче.  

 - Не, не, само одмор ми треба малку. 

 - Оди, Јовано, преморена си денес, се изнапешачивме 

натаму - наваму, па ти пак излезе, оди дремни малку, како 
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нова ќе се чувствуваш, еве јас сум доказ, ме виде каква бев 

утрово, како вампирка во очиве, а за тоа си ти крива, Анче.  

Се насмевна Лилјана.  

 - Не ти е лоша идејата, Лиле, и јас може треба да 

подлегнам, едвај успеав очиве отворени да ги чувам на 

работа денес, но воопшто не ми е криво, толку убаво си се 

изнаприкажавме ноќеска – ѝ чкрапна со другарката од 

детството.  

 -Нешто е потиштена денес, ја гризе нешто – забележа 

Анче – а рече пак излезе сама по работа, не ти кажа ништо?  

 - Не рече ништо, но не се врати брзо како што рече, 

а јас бев заспана кога си дошла.  

 - Нека одмори малку, а богами и јас ќе го следам 

нејзиниот пример, за да соберам сила вечер пак да си 

шепотиме, ха,ха,ха, само пола час, па одма да ме разбудиш 

ако заспијам. Подоцна ќе ја распрашам Јована што се 

случило, но сигурна сум нешто се има случено утрово, или 

некоја неповолна вест од нејзините. Да се надеваме не е 

ништо страшно, доста му се маки на девојчево. А вечер ќе 

најдеме начин да го свртиме разговорот на странство и на 

сликите, па внимателно ќе ја следиме реакцијата нејзина. 

Мислев рано да не ѝ е, но денешнава работа не се остава за 

утре, а и ти треба да знаеш што понатаму ако нема интерес 

нашево моме.  

 Анче навистина си легна да одмори, но стана само по 

дваесетина минути, место не ја фаќаше да лежи, а 

другарката сама да седи во кујната. Срипа, стави кафе да 

вари и си продолжија со разговор на каучот додека децата 

на Анче седнати на масата пишуваа домашна, а Марко ги 

имитираше со чкртање на еден лист хартија. 

 - Лиле, одам да видам што е со Јована – и стана 

пополека – два часа се доволни за одмор, што мислиш? Или 

нè одбегнува? Да не ѝ рече ти нешто за сликите? 
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 - Ништо не споменав на таа тема, и нема без твое 

присуство, не сакам да ја навредам, ја засакав како сестра и 

јас, толку е мила.  

 Анче тропна на вратата и влезе не чекајќи одговор. 

Јана седеше во креветот и читаше.   

 - Интересна книга, мила?   

 - Да, Анче, поспав малку, па да се порасонам реков 

да прочитам една глава пред да ви се придружам.  

Анче се доближи и седна до неа на креветот.  

 - Што се случи?  

 Јана ја погледна изненадено, но одма сфати дека не 

ја прашува за приказната во книгата, Анче, како мајка ѝ 

Пара, ја читаше подобро од која било отворена книга.  

 Јана воздивна длабоко, но реши да ја каже вистината, 

порано или подоцна вистината излегуваше на површина 

секако. Имаше голема доверба во Анче и планираше да ѝ 

каже секако, но откако ќе си заминеше Лилјана.  

 - Анче, не ти кажав порано, прости ми, но донесов 

една одлука и презедов чекори, но денес добив одговор што 

така речи ми ги расипа плановите.  

 - Каква одлука, мила? Знам дека си тука до Велигден 

и после ќе ме напуштиш. Ах... – подзапре Анче, па 

продолжи – што и да е, немој да се секираш, за секој 

проблем има и решение, верувај во тоа.  

 - Не, не, не е тоа што мислиш – се насмевна Јана 

жално – напротив, моите ми велат ако не ми е добро, да се 

вратам, но знаеш и колку да сакам да го сторам тоа нешто, 

нема шанси, многу вода протече од тогаш и животот 

наназад не се враќа.  

 - Те разбирам, но имаш уште време да размислиш за 

унапредувањето, не носи сега одлука, имаш повеќе од една 

цела недела пред тебе.  

 - За тоа е јасно, Анче, нема да го прифатам, само 

масло на оган ќе си додадам ако го сторам тоа нешто. Ќе ме 
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растргаат жива и со тоа ќе бидам осудена за навек како 

лесна жена, а секаква надеж за љубов и брак во иднина, ако 

воопшто постои и сега, ќе ми биде одземена. Јана зборуваше 

смирено, без емоции, како за друг да раскажуваше. На Анче 

ѝ протекоа солзи по образите. „Колку е само паметна и како 

размислува трезвено.“ Навистина, сега откако Јана го 

изнесе тоа, Анче гледаше јасно на таа тешка иднина што 

Јана ја опишуваше. Јана ја гушна Анче и ѝ се довери:  

 - Размислував долго на оваа тема и на крај собрав 

храброст и ѝ пратив телеграма на другарка ми Вита во 

Австралија. Ја прашав дали би ме зела одма сега. Не сум 

сигурна дали во меѓу време и таму имаат стасано гласини за 

мојава приказна, но некако имам чувство како да знае, па 

одолговлекува за во меѓу време да си најдам друго чаре. 

Можеби требаше одма, уште во ноември да го направам ова, 

но тоа е тоа сега. Денес го добив одговорот.  

Замолкна малку Јана.  

 - Што ти напиша? – ја поттикна да продолжи Анче.  

 - Ми напиша не може одма, но по една година, прво 

да си купат нивна куќа.  

 - Можеби е валидна причина, не можеш да знаеш.  

 - Можеби, но сè си мислам, ако не таа, тогаш 

сопругот нејзин не сака да ме прими, посебно ако имаат 

слушнато. А сега сум убедена дека имаат, на Вита 

родителите живеат во нашето село, а нема човек што досега 

нема слушнато и разбрано во Малиново, тешко на моите, 

којзнае како се снаоѓаат и како живеат во таа средина.  

 - Слушај, немој главата да си ја чукаш и за нив, 

сигурно имаат и пријатели покрај непријатели, не е се црно 

како што замислуваш. Туку тебе сега ти се бега, а?  

 - Да, Анче, и тоа што побрзо, овде каде и да се пикам 

ќе ме најдат, таму е голема држава, белки ќе најдам некое 

прибежиште.  
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 -Да ми кажеше за ова порано, ќе му пишев на брат 

ми, тој немаше да те одбие, сигурна сум. Но, слушај ваму 

добро, мила, глава горе, ќе се појави друго решение – весело 

свика Анче. – Ајде рипај сега ваму.  

 Ја измолкна Јана и под рака ја однесе во кујната каде 

што мирисот на свежо сварено кафе се ширеше и ги 

надразнуваше ноздрите на Јана.   

 - Аха, тамам дојдовте како порачани на време на 

кафенце и питулици со слатко. Прсти да си излижеш – свика 

Лилјана, која во тој момент го тураше кафето во малите 

филџани, а питулиците беа веќе намачкани со слaтко, 

завиткани во ролна и посипани одозгора со мелени ореви.  

Уживаа во друштвото и во попладневното кафе и се шегуваа 

со гледање на филџан кафе. Анче го грабна филџанот на 

Лилјана  и почна да ѝ ја претскажува иднината.  

 - Тебе, Лилјано, те чека едно момче преку една 

голема вода, патот е многу долг и кривулест, но ќе 

доживееш голема среќа што ќе ти донесе уште две женски 

дечиња.  

 - Ха,ха,ха, кај ги препозна дека се женски, де? – се 

насмеа Лилјана. 

 - Еве овде се нацртани на крајот на патот, не те 

лажам, со фустанчиња и долги коси – се смееше Анче – а на 

овој долг пат гледам ќе имаш и друштво, едно детенце и 

една, чекај да видам подобро, да, една женска личност стои 

до тебе, некоја другарка или позната, која пред себе има 

една јасна ѕвезда што ја привлекува како магнет. – Анче го 

крена погледот кон Лиле и двете таинствено разменија 

насмевка без Јана да забележи.  

 - Ете гледаш, цела иднина во едно мало филџанче 

кафе напишана. Ајде стисни сега една желба. 

 Лилјана со смеење го зеде филџанот и со средниот 

прст од десната рака притисна желба во талогот на кафето.  
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 - Мммм, гледај какво срце само се формира тука на 

дното, само љубов и успех те чека во иднина, мила, така да 

си знаеш.  

 - Дај Боже да така, од твоја уста во божји уши – и 

понатаму озарена се смееше Лилјана – дај сега јас тебе да ти 

гледам – и го зеде филџанот.  

 Јана не веруваше во ваквите гатања, но знаеше дека 

е ова добронамерно поминување на времето, придружено со 

хумор, со другарки што си ги знаат желбите една на друга 

или нагаѓаат, па ги искажуваат како наводно да ги читаат во 

талогот на кафето.   

 - Оф, уф, се пресмеав – извика Анче. 

 Јана се смееше со нив, но не пројави желба да ѝ 

гледаат, а тие тактични, не се ни понудија.   

 - Сакате да излеземе на шеталиште малку вечерва? 

Лиле, ти одлучуваш како гостинка.  

 - Да ти кажам право, толку ми е убава дружбата со 

вас, што никаде не ми се оди, да го одложиме за утревечер, 

па ќе видиме како ќе бидеме расположени.  

 - Како сакаш ти, така ќе биде, туку заборавив да 

кажам, зедов слободен ден за утре, ќе си се прошетаме по 

продавници заедно, којзнае уште еднаш дали ќе имам 

можност, ќе ми заминеш далеку.  
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Глава 49   

Опачина  

март 1972, Битола 

 

 Вечерта децата, изморени од играта, заспаа кај осум 

часот, а трите другарки останаа во кујната и продолжија со 

разговорите на кои им немаше крај. Анче љубопитно ја 

распрашуваше, а Лилјана раскажуваше со занес за својата 

возбуда за планираното скорешно заминување во 

Австралија, за очекувањата и стравувањата.  

 - Се надевам за два - три месеци сè да биде спремно, 

четири години го немам видено Стојан, којзнае дали ќе ја 

имаме онаа иста љубов како и порано, ми се тресе душата и 

од возбуда и од страв што ќе биде. Тој, сега таму навикнат 

на живот во голем град, да не ме гледа како проста селанка. 

За среќа немало многу жени таму, инаку и од тоа ќе се 

плашев, да не си нашол друга, сè бидува, млад човек далеку 

од очите, далеку од срцето, што се вели. Возбудена сум и за 

патувањето, никогаш подалеку немам појдено од 

Пелагонијава, но што ќе правам ако ми недостасува родниот 

крај?   

 - Ех, сега и ти предалеку размислуваш, сè ќе биде 

добро, немој да стравуваш и имај доверба во Стојан, глава 

давам нема ниту погледнато во некоја, камоли да те мами. 

Сè ќе ти биде интересно, слушај ме. Човек на сè се 

навикнува. Па, ако толку не ти се допадне, ќе се вратите, 

сигурна сум бродовите носат и наваму, не само натаму. 

Само едно да ми ветиш, очекувам да ми пишуваш редовно 

и да ми раскажуваш за твојот живот таму и да ми потврдиш 

дека сум во право за она што ти го велам сега. 

 - Секако, Анче, се разбира, не треба ни да ми 

споменеш. Се наведна кон Анче и ја гушна другарка си, 

готови двете да се расплачат. Анче се одвои прва, па ѝ рече.   
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 - Туку ,Лиле, ајде донеси ги оние сликите, да ѝ ги 

покажеме на Јована, да видиме што мисли.  

 Јана зачудено погледна во Анче, но таа само ѝ 

намигна, а Лилјана набрзина ја избриша солзата што ѝ 

избега од окото, весело потскокна и како стрела отрча 

велејќи:  

 - Одма сега ги земам, леле поради нив сношти без 

спиење останавме, се надевам нема реприза да правиме 

вечерва. Лилјана за миг се врати со бел правоаголен плик 

обрабен со сини и црвени шарки, очигледно беше 

прекуокеанско писмо, какви што имаше Јана добиено 

неколку пати од Вита изминатите години. Лилјана ѝ го 

подаде пликот на Анче и возбудена чекаше да чуе како таа 

ќе го отвори разговорот на оваа тема. Анче го зеде писмото 

во десната рака, а со левата ја фати Јана нежно за рака.  

 - Мила, ти реков попладнево дека има друго решение 

за тебе, е сега слушај ваму внимателно. Ако навистина и 

понатаму имаш желба за одење во Австралија, имаш нова 

шанса. И Јана и Лилјана на ова во исто време изненадено 

воскликнаа и останаа подзинати. Анче ѝ се насмевна и ѝ 

намигна на Лилјана, па се заврти кон Јана и продолжи: 

 - Ако си заинтересирана да чуеш, Лилјана сè ќе ти 

објасни.  

 Јана, сè уште со ококорени очи и подзината, не 

можеше до збор да дојде, само кимна со главата.  

 - Јовано, како што реков пред малку, јас сум 

премногу возбудена и нестрплива да одам, да можам, еве 

уште утре заминувам. 

 - Е, не може утре, имам слободен ден – се насмеа 

Анче.  

 - Стојан мој, покрај документи за спонзорство, ми 

даде уште неколку обврски. Ми прати слики од неколку 

другари беќари и бара од мене да им побарам моми пред да 

заминам. Еве ги во пликот, ако сакаш, види ги, па одбери 
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една слика. Ако ти се допадне некој, одма му пишувам на 

Стојан. 

 На Јана ентузијазмот нагло спласна, како истушен 

балон, жално ги погледна, ја навали главата додека со 

показалецот трасираше линии на чаршафот. Не знаеше и таа 

што очекуваше кога Анче рече дека има друго решение, но 

надежта во неа сама се крена како тесто и се израдува на 

момент. „Се фаќам како давеник за сламка“, си помисли, но 

требаше да предвиди каков е излезот пред неа, друг 

навистина изгледа не постоеше.  

 - Убава идеја, благодарна сум ви и на двете, но во 

моментов не ми е дојдено до мажење.  

 - Не мораш одма да одлучиш – ја советуваше Анче. 

Таа го остави пликот пред Јана и ја грабна раката што 

шараше по чаршафот и ја притисна во двете нејзини. 

 - Само слушај сега  – со поглед ѝ даде знак на 

Лилјана да продолжи.  

 - Можеби не си спремна сега, но еден ден ќе мораш, 

па сега замижи и скокни. Види ги сликите, ако те фати некој 

за око, одбери и зачувај ја сликата, и ветувам, еве се колнам 

во Марко мој, дека не ќе мораш да го земеш ако не те 

бендиса кога ќе го видиш лично или сè уште не си спремна. 

Но, за другите двајца преостанати момци ќе морам да им 

барам моми, така ме задолжи Стојан мој и не сакам да го 

разочарам.  

 - Јовано, слушај и размисли добро, идеално решение 

е за тебе. Ако одлучиш што побрзо, ќе имаш шанса да одиш 

заедно со Лиле, и за двете ќе биде од корист. Со таа верзија 

ќе имаш блиска пријателка таму, а кога ќе стасаш, ако не те 

бендиса момчето, никому ништо, никој нема да те присили, 

верувам во она што го ветува Лиле.  

 - Да, да, навистина ќе биде прекрасно ако ми правиш 

друштво по патот, ме плаши сама со мало дете, а долг пат. 

Одбери една слика засега, но ако не можеш да се одлучиш, 
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Стојан мој и тебе ќе те спонзорира, па таму што ќе биде, 

нека биде, ќе имаш безброј нови шанси. Ако нема среќа еден 

од другарите на Стојан, ќе му бараме после друга, ветување 

си е ветување. Еве земи ги сликите – Лиле посегна, го зеде 

пликот и ѝ го подаде на Јана – чувај ги ден - два, размисли, 

па кажи ми до петок пред да си заминам што ќе одлучиш.  

 - А кога очекуваш да заминеш за таму, Лиле?  

 - Одма штом сите документи ќе се спремни, најмногу 

за два - три месеци. Мај, јуни се надевам да сум таму. 

 Јана кимна со главата, тоа беше многу поповолно 

време, отколку една цела година, неколку месеци ќе ги 

издржи погледите и шепотењата од вработените, но една 

цела година ќе биде тортура. По првобитното изненадување 

и разочарување од идејата да одбере момче, се созеде и 

почна трезвено и рационално да размислува. „Ете можеби 

среќата повторно ми се насмевна и не ме напушти сосема“, 

си помисли. Ја подаде раката, го зеде пликот и го остави на 

масата пред неа, без воопшто да го погледне.  

 - Нема да ги погледнеш ергенчињата? Само да знаеш, 

сите до еден се згодни. – Нестрплива праша Анче. Јана ѝ се 

насмевна и рече: 

 - Да размислам прво, подоцна насамо ќе ги 

разгледам, премногу информации имам сега во главата што 

треба да се средат малку, не е едноставна одлука.  

 Лила и Анче отворено разочарано гледаа во Јана, 

очекуваа и тие да бидат вклучени во изборот и да ја 

советуваат Јана, но од друга страна сметаа и двете дека ова 

беше еден мал напредок, барем не стана од масата 

навредена и во плач, од што по малку стравуваа. Молкум ја 

бодреа да се одлучи да одбере една слика од момче и да си 

даде шанса за нов и подобар живот, со сопруг, семејство и 

дечиња. Врвеше десет часот навечер кога Јана конечно се 

повлече во својата одаја сама со своите мисли. Денот 

навистина беше возбудлив, а пред неа имаше големи одлуки 
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да се донесат, и двете одеднаш. Поголеми од овие здравје, 

да се одлучи на момче по слика, од што во минатото кожата 

ѝ се ежеше и мислеше никогаш на тоа нешто нема да се 

реши, и да замине најдалеку што може во светот. Никогаш 

не вели никогаш, како ехо ѝ се врати на Јана оваа мисла, 

можеби од некого некогаш изречена. Што се случува во 

еден ден, ни во годината некогаш не се случуваше. „Каква 

коинциденција двете нешта случајно да се погодат токму во 

еден ден од цели 365 дена во годината. Можеби беше знак 

од судбината, или ангелот чувар, ако го имам, или можеби 

нова стапица и препрека пред мене, само иднината ќе 

покаже. Не е идеално решение“, си мислеше, „сепак пред 

мене барем има какво било решение и треба најсериозно да 

се разгледа, друга ваква шанса којзнае кога ќе се појави, ако 

и воопшто.“ Го стави пликот со сликите на наткасната до 

креветот затоа што некако ѝ жежеше и ја пржеше во раката. 

Двојни, спротивставени сили се бореа во неа, едната 

љубопитна сакаше да го отвори пликот, па да види дали ќе 

има некаков знак од некоја од сликите, каков било, најмал, 

едвај забележлив, да ѝ помогне во одлуката, а другата 

некако не ѝ даваше да ги погледне, ја задржуваше некоја 

невидлива сила.  

 - Кој пат да го фатам, со кого да се посоветувам? – 

На ова Јана се насмевна. – Имав доволно совет веќе, уште 

ли ми треба. Анче и Лиле речиси ме молеа да пробам да ги 

видам сликите. Зошто пред нив не ги отворив, досега ќе 

знаев на што сум. – Нешто ја скокоткаше во душата и не ја 

оставаше намира. За да си ги смири живците, со бавни 

чекори се движеше во одајата, се преслече во ноќницата и 

се пикна под јорганот. Го зеде пликот повторно в раце, го 

вртеше неколку пати, па пак го остави. Ја зеде книгата да 

прочита малку да се смири, прочита неколку страници без 

воопшто да запомни ниту еден збор што беше напишано. 

Солзи почнаа сами да течат. – Готово, морам да донесам 
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одлука, нема бегање, од оваа кожа во друга не се влегува. – 

Гледаше во пликот немо додека во тишината часовникот ја 

отчукуваше секоја секунда, која во на Јана напнатите живци 

се чинеше како камбана да бие. Отчукувањето на 

часовникот ја потсети на времето што неповратно тече и 

заминува, а таа, ако не донесе некоја добра одлука во 

моментов, ќе ја одмине времето сосема и ќе ја остави зад 

себе, празна, без душа, без љубов, без семејство, сенка од 

човек. Се стресе на оваа замисла и морници ја полазија по 

целата снага.  

 - Никола, Никола, барем да знам каде си? Нешто 

барем да знам за тебе. Оф, мајко мори, да не ме роди со 

некоја мана, да не ми фали нешто што толку силни емоции 

сè уште имам за него, Боже, и душава само по него ми пека. 

Мора да е нешто грешено во мене. Но, грешено, погодено,  

таа сум сега, туку дај да видам што ми нуди судбината, 

Никола нема да го вратам колку и да го посакувам.   

 Ја фрла книгата и го грабна пликот, па ја истресе 

неговата содржина на јорганот. Три слики паднаа бесшумно 

на белата јорганска навлака, сите наопаку превртени со 

лицето надолу како да се срамеа пред Јана, та едвај се 

познаваа од слабата жолтеникава светлина, која ја даваше 

единствената сијалица во одајата. Само на двете поголеми 

слики, текстот назад напишан со сино пенкало, се 

познаваше по малку.  

 - Ете и ова ќе да е некој знак, очигледно момците не 

сакаа да се откријат, како да се срамат од мене и моето 

минато – се растажи Јана. – Или пак ја сеќаваат мојата 

неодлучност.  

 Со показалецот отсутно шареше по нив, како да 

очекува некој знак, некоја од нив можеби сама ќе се преврти 

на лице, па ќе ѝ го покаже патот. Продолжи така со прстот 

да ги трасира по рабовите сите три слики.   
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 - Ајде, судбино, што имаш скроено за мене, ајде 

покажи ми еднаш, доста слепо ме водиш. Јана нагло се 

исправи на оваа мисла. – Од слика не се познава дали човек 

е добар и лош. Не ми е гајле веќе за изглед, само некој со 

добра душа да најдам, да се почитуваме еден со друг, а за 

друга љубов во моево срце место нема знам, а овде пак за 

мене живот нема. Во право се Лиле и Анче, сама девојка не 

е на денешницава, ќе мора еднаш да скокнам, а од ова 

поголем скок нема преку океани огромни. Срцето ѝ се 

параше на Јана додека гледаше во опачината на сликите, а 

знаеше вечерва мора да донесе одлука по секоја цена, ако 

остави за утре, ќе ѝ снема храброст, а на Лиле мораше 

одговор да ѝ се даде за ден - два.  

 - Зошто да одложувам и да си ја растргнувам душата. 

Не е фер за Стојан нејзин да ме спонзорира, си имаат 

трошоци, а што ќе му речат нему таму, две невести си донел, 

го знам јас нашиот народ многу добро, не е фер за Лилјана 

такви муабети да слуша.  

 - Дај, Јано, сега собери сила и пресечи еднаш – ги 

прибра сликите и ги нареди една над друга како карти, но сè 

уште не можеше да ги заврти, да ги погледне, да се соочи со 

судбината очи во очи. – Еве нека одлучи судбината 

повторно, јас само мала помош ќе ѝ дадам. Ги нареди сега 

сликите повторно наопаку на наткасанта, поголемите прво, 

па најмалата најдесно, внимаваше да не го прочита текстот 

на двете поголеми, не сакаше ништо да знае за кој било од 

нив што може да ја насочи кон нив. Размислуваше каков 

метод да користи за која да ја одбере додека низ мислите 

одекнуваше името на нејзината прва и единствена љубов.   

 - НИКОЛА, Никола, Никола – почна да шепоти како 

да сакаше со самото изговарање на глас да го истисне од 

својата глава, го повторуваше името негово додека со 

прстот шараше по сликите од лево кон десно. Н-И-К, па 
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одново О-Л-А. Прстот ѝ се задржа на најмалата слика каде 

што заврши буквата А.  

 - Ете тука ми е судбината – силно ја стегна малата 

слика со прстот како да сакаше да ја закачи на него. Мала 

слика, како и таа да сакаше да се скрие од нејзиниот поглед, 

а овој човек е сигурно и скромен, па затоа има пуштено мала 

слика. Ја зема сликата со два прста, но со цврста волја 

одлучува да не ја заврти, да не го види ликот на момчето 

нејзината судбина. Ја враќа на наткасната, ја отвора 

фиоката, вади еден плик и ја пика внатре вешто, со брзи 

движења на прстите, а другите две без да ги погледне ги 

враќа во шарениот плик од Лилјана.  

 - Ете запечатена судбина – а солзите без најава 

почнаа да ѝ се слеваа по образите, а во мислите ѝ се 

навратија сеќавањата за тоа лето пред четири и кусур 

години, кое беше најубавото во нејзиниот живот и чии 

слатки спомени ќе ја греат на стари години. Сеќавањата 

летаа низ мислите, средбата во шталата, првиот бакнеж, 

орото, нивното омилено место под врбата кај кладенецот, сè 

јасно гледаше пред себе како вчера да беше, толку силни 

чувства, толкава волшебна, но ете несудена љубов. 

Несудена, од други што мешаат прсти. Тагата ѝ го стегна 

срцето на Јана, мислеше ќе ѝ препукне.  

 -Зошто, татко, зошто, со маки го проживеа твојот 

живот, па и мојот го отежна без крај. Зошто не ме даде за 

Никола, зошто?  

 - Зошто, Никола, ти не се бореше за мене, ти кажав 

дека бев спремна да тргнам со тебе, зарем сум недостојна за 

твојата љубов. Зошто не ме побара да ме прашаш лично и 

во очи да ми кажеш дека ме напушташ? Останав само со 

ЗОШТО? А одговор нема. Мораше нешто да направи, да 

пресече, да го истисне Никола насила од градите за да си 

даде шанса за подобра иднина, за нов живот и нов почеток. 

Стана и нервозно се шеташе низ одајата со рацете вклопени 
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зад грбот. Сеќавањата продолжуваа да се мотаат низ 

мислите како да ги гледаше во живо на ролна филм. Срцето 

од болка ѝ крвавеше. Болката ја натера да се поколеба, па се 

доближи до фиоката каде што ја остави одбраната слика, го 

извади пликот сакајќи да ја врати повторно назад со 

другите, го држеше цврсто во раката пред неа, додека 

зглобот не ѝ се згрчи, но повторно нешто не ѝ даваше да ја 

врати назад кај другите две слики.  

 - Барем да ги видам сите слики? НЕ, НЕ и НЕ никако 

– одлучи – што ќе се падне, тоа, секако и досега судбината 

те водеше слепо, па и отсега. – Испушти тешка воздишка, 

па ја олабави раката со која го стегаше пликот и го врати во 

фиоката, го пикна на средина во првиот дел на книгата 

„Крпен живот“ се насмевна жално на насловот – мојот уште 

така речи не започнат, па скинат, распартален, но мора да 

почне да се крпи од некаде. Под книгата ги забележа 

листовите хартија и тетратка што ги чуваше таму за писмата 

до своите од Малиново. Ги извади, го зеде пенкалото, го 

стави немарно во устата и седна така замислена. 

Секундарката на часовникот будилник и понатаму 

отчукуваше чук, чук чук нарушувајќи ја тишината, Јана 

погледна во него и забележа дека се ближи полноќ. 

Премногу беше вознемирена за сон, болката во градите 

физички ја чувствуваше, стомакот ѝ се грчеше, а главата во 

слепоочниците ја стегаше како во менгеме. Се стутка на 

креветот како фетус во утробата на мајка си и придушено 

липаше, додека солзите, како непресушен извор, се лееја 

непрекинато. Низ солзите го извади некако најостриот дел 

од болката, па полека повторно стана, ги избриша солзите, 

се доближи до полицата каде што чуваше бокал со вода и 

чаша, си тури вода со треперливи раце и наеднаш жедно ја 

проголта. Водата не само што ја освежи телесно туку ѝ даде 

некоја бистрина во главата и како да ѝ направи патоказ што 

да направи следно.  
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 - Морам на некој начин да се збогувам со мојата прва 

љубов, со Никола, и да му простам што ме напушти, само 

тогаш ќе можам да продолжам да живеам. Го зеде пенкалото 

и еден лист хартија го намести на тетратката и почна да 

пишува. Мораше некако да го заврши циклусот на тага и 

очај, ќе си напише проштално писмо до Никола и ќе го чува 

секогаш блиску до себе. Почна да пишува, а раката нејзина 

сама се движеше по чистиот лист хартија и ги везеше 

буквите што течеа низ вените нејзини директно од срцето.  

 Најсакан мој Никола, 

 Љубовта наша беше најубавото нешто што ми се 

случи во мојот живот, беше прекрасна, чиста и 

божествена, летав на нејзините бели крилја високо 

возвишена над облаците за брзо потоа тагата и болката 

од нашата разделбата да ме фрлат од облаците на земја 

со таков тресок, што срцето засекогаш ми остана 

скршено, светлината ми се одзеде и ме остави да талкам 

по темнина.  

 И покрај ова, љубов моја непреболена, сè уште те 

љубам, и очајувам што не можам да му докажам на моето 

срце дека е залудно да тежнее и пека по тебе и дека треба 

да те заборави. Зборуваат за рај и пекол, таму некаде горе 

во небесата или длабоко во утробата на земјата, но за 

мене се и двете овде на земјата, јас веќе го доживеав и 

едното и другото. Зошто љубовта има таква моќ над 

мене? Често се прашувам, но одговор немам. Дали ќе ми 

беше подобар животот ако ме омажеа за некого што не 

го знаев како баба ми? Можеби?   

 Љубов моја, и покрај болката и бескрајните 

страдања што ја донесоа нашата ненадејна разделба, 

никогаш не зажалив за тие моменти на бескрајна среќа со 

тебе. Дознав што значи да се сака, ме разбуди од некој сон 

во кој ни сама не знаев дека сум. Ќе ја паметам нашата 

љубов сè до последниот мој здив. Нема ден во кој не мислам 
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на тебе, и немам сон во кој не си ти. Мојата душа се спои 

еднаш со тебе и никако да ја повратам назад. Знај дека 

душата и срцето мои ги носиш со себе каде и да си. 

Можеби не си ни свесен за тоа, но таму се некаде скриени 

длабоко во твоето срце, кое сега можеби забрзано чука за 

друга. Ако, љубов моја, ако, те сакам премногу за да ти 

замерувам за твојата среќа, напротив, сакам да бидеш 

барем ти среќен, да се изнаживееш за нас двајцата, еден 

од нас е доволно што тагува.  

 Тешко ми е многу и се лутам на себеси што не 

можам да го продолжам животот без тебе, но ќе морам, 

љубов моја, овој свет не е создаден за сама девојка да талка 

по него. Толку бев убедена во нашата љубов, што мислев ќе 

трае вечно, колку само се излагав.   

 Имав години сама со мојата болка да размислувам и да 

се каам што одма не дојдов со тебе во моментот кога ме 

побара. Од почит и љубов кон моето семејство сакав да ги 

следам традициите и обичаите што ги налага нашата 

култура, но со мојата нерешителност те изгубив тебе, а 

сега и нив, затоа што му се даде шанса на ѓаволот да се 

вмеша помеѓу нас. За ова прости ми, љубов моја, јас 

згрешив, затоа што јас не можам да си простам, да 

можам сега да го вратам тркалото на животот назад, 

воопшто нема да се двоумам. Го одбрав изгледа моето 

семејство пред тебе, сакајќи да ги задоволам и нив и да те 

имам и тебе. Во мојата среќа и верба во љубовта наша не 

размислив подлабоко и воопшто не се посомневав дека 

може да дојде до крај.  

 А дојде и тоа, каков крај, ненадеен, како со сабја 

пресечен, без абер, без глас, без порака. Зошто, зошто, 

зошто? Секојдневно сè уште се прашувам и никако да 

дојдам до одговор, кој само ти го знаеш, но го одведе со 

себе засекогаш. Каде си, љубов моја, каде? Бог нè спои 

еднаш и си мислев, не, туку бев убедена, дека таа е нашата 
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судбина, да бидеме заедно вечно. Но, ете си поигра 

судбината со нас или е пак некој испит на севишниот од 

некоја негова причина, која нам обичните смртници не ни е 

позната.  

 Она што сега знам, љубов моја, е дека морам да те 

пуштам, да те ослободам од моето срце, да се збогувам со 

тебе, солзите сами ми капат, едвај гледам што пишувам, а 

болката ме распарува во душата.  

 Зошто твојата љубов Никола, најсакан мој, е и 

најголемиот благослов и најтешката клетва во исто 

време, и двете во најекстремната, најсилна форма. Ти си 

мојата бескрајна среќа и мојата најголема болка.   

 И покрај сè, сè уште сум убедена, по моќта на 

мојата љубов кон тебе, дека ти си мојот духовен сопатник 

затоа што откако замина ме остави празна без душа, ја 

одведе со себе во непознат правец. Сигурно си некаде 

премногу далеку, љубов моја, срцето така ми кажува, што 

телото мое не може да ја пронајде и да ја врати назад 

мојата душа. Пекам по тебе, горам, те сакам, премногу ми 

недостасуваш и не можам со зборови да опишам. Сонувам 

за време во иднината кога болката барем ќе отапи, а тебе 

нема никогаш да те заборавам. 

 Сега, љубов моја, морам да продолжам да го 

живеам мојот живот, сама без тебе. Еве сега донесов 

одлука за нов почеток, нов живот без тебе, без тебе во 

моите мисли, морам да те истиснам, морам. Знам дека 

длабоко некаде во твоето срце и ти сакаш да не очајувам 

по тебе.  

 Никола мој, одбрав момче, по слика, слика што не ја 

ни видов, но ќе ја чувам заедно со ова мое проштално писмо 

до тебе. Можеби некогаш на крајот на мојот живот ќе 

соберам храброст да им го покажам на некои од моите 

внуци ако Бог се смилува и сака да ми ги дари. Се плашам, 

но морам да чекорам напред, не очекувам некогаш 
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повторно некого да сакам како тебе, и, верувај ми, и од нова 

љубов се плашам, научив многу добро, голема љубов носи и 

голема болка, а не знам дали уште еднаш ќе преживеам ако 

некој повторно ми го скрши срцето. Го пишувам ова, но 

знам дека ти си единствената љубов во мојот живот, 

мојата светлина и топлина.  

 Збогум, љубов моја.  Моето срце е твојот вечен дом. 

Една желба најголема ми е уште еднаш моиве жедни очи 

тебе да те видат, среќен и насмеан, дури тогаш, си 

мислам, ќе можам сè друго да поднесам. Во моево срце 

секогаш ќе бидеш присутен, но сега морам таму да те 

заклучам, љубов моја.  Збогум, љубов моја засекогаш, 

 твојата Јана. 

 Срцето на Јана ѝ се параше, остра болка ја печеше во 

градите, но некако со секој напишан збор и секоја проронета 

солза чувствуваше некое олеснување на душата, празнење 

некое од сите испреплеткани мисли во главата што преку 

напишаните зборови ги извади на површина, се одметкаа 

малку за помалку да ѝ ја тормозат душата. Омалаксана веќе, 

го бакна писмото неколку пати, го завитка нежно и го стави 

во пликот кај црно - белата слика, го затвори симболично, 

како што сакаше срцето нејзино да се затвори и да продолжи 

со нов живот во кој немаше место за Никола.  

 Не можеше да спие со таков силен набој на емоции, 

па размислуваше дали уште нешто да напише, па да го 

залепи пликот и да го започне новиот ден со надеж за нов 

почеток, нов живот со момчето од црно - белата слика.  
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Јагода Здравеска - Котеска 

 

 

Љубов по слика 

 

 

ЧЕТВРТ ДЕЛ 1972 

 

Глава 50  

Привидение  

8 ноември 1971, Мелбурн, Австралија 

 

Беше ноември и веќе беше многу затоплено, 

температурите речиси летни. Никола и Стојан 

приквечерината седеа надвор во дворот на дрвената 

штичена куќа, варосана во светло кремаста боја. Оградата 

околу задниот двор потемнета од забот на времето беше 

висока колку еден просечно висок човек и даваше 

приватност на дворот затскриен од погледите на 

надворешниот свет. Куќата беше на агол и излегуваше на 

две улици, едната од лево беше кратка како сокаче за само 

неколку куќи, а другата беше долга и права како пушка и се 

спојуваше во прав агол со поголемите улици и на едниот на 

другиот нејзин крај.  Куќите, сите прави како под конец, беа 

наредени на улицата од двете страни, сите слични по изглед, 

штичени, со мала покриена веранда пред влезот, убаво 

средено дворче напред, каде што доминираше ниско 

потстрижена трева и по некое цвеќе и грмушка по страните 

или вдолж на оградите. Боите на куќите беа нијанси на 

светли бои што се движеа меѓу бела, светло кремаста, 

лиомонеста и светло зеленкаста. Предните дворови беа 

оградени со ниски, повеќе декоративни огради отколку за 

каква било приватност, некои беа дрвени, метални или 

подѕидани со мали портичиња. Дворот во кој одмораа 
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двајцата другари беше ограден со ниска ограда висока 

околу еден метар, бела, а на аголот се спојуваше со високата 

задна ограда, која спрема улицата постепено се намалуваше 

во висина за да се израмни со предната ограда. Вдолж 

оградата се веат на тивкото ветре трендафили, кои се 

преполни со пупки црвени како крв, набабрени, нестрпливо 

чекаат да се отворат на сончевата светлина и да се 

претстават на светот со сета своја величественост. Задниот 

двор беше многу поголем и претежно прекриен со килим од 

свежо искосена трева зелена како смарагд, а на едната 

страна спрема соседите, еден дел од тревата е ископан и 

посадена е бавча со разновидни зеленчуци, како и неколку 

овошни дрвја покрај другата ограда, меѓу нив јаболкница, 

која оваа година беше преполна со цут, најава на родна 

година. Природата богато несебично ги дарува сите живи 

нешта со интересни карактеристики, само со цел 

опстојување и продолжување на видовите. Двајцата 

другари седеа испружени на тревата под сенката на 

разгранетото лимоново дрво, кое беше околу два метра 

високо. Околу нив се разлеваше мирисот на косената трева, 

сладуњав, опоен мирис на лимоновиот цвет и зрелите 

лимони жолти како килибар. Мирисот се извишуваше 

нагоре во топлиот приквечерен воздух и пријатно им ги 

надразнуваше сетилата што носеа со себе носталгични 

чувства и сеќавања од детството и пролетта во родниот крај. 

Лимонот во исто време беше полн со лимони што се бесеа 

надолу кон тревата како лампиони на елка и преполн со 

белиот цвет на кој ќе се врзат плодови за следната сезона со 

помош на вредните пчели што весело брмчеа наоколу во тој 

раскош и убавина, собирајќи го скапоцениот полен од 

цветовите. Со оваа пролетна идила околу нив, двајцата 

другари, спружени на тревата во сенката, не обрнуваа 

внимание на оваа природна раскошна убавина околу нив, 

туку секој од нив беше задлабочен во сопствените мисли, па 
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механички ги креваа шишињата пиво до усните 

наизменично за од време – на време да отпиваат по некоја 

голтка и да се разладат. Ако некој би ги набљудувал од 

страна, сега би личеле како да се во куклен театар каде што 

некој од горе им ги повлекува конците повремено. Пивото 

беше произведено локално, во блиската пиварница каде што 

беше вработен Стојан и секоја недела носеше по една гајба 

пиво дома. Пивата стоеја наредени во фрижидерот да се 

најдат за гости, како што беше сега во овој момент.  

Никола можеби поради топлината се чувствуваше 

малку меланхолично и безволно, а не му помагаше ни тоа 

што мислите носталгично му се навраќаа на стариот крај. 

Седеше со замижани очите, а пред него јасно како кристал 

го замислуваше своето село. Селото Извор беше едно од 

поголемите во рамна Пелагонија, а земјата плодна, човек да 

насадиш, ќе никне. Сред селото големо пространо, обрабено 

со појас на дрвја, багреми, липи, тополи, дабови, брези и 

што ли не друго, кои во летно време нудеа ладовина од 

летните жеги во дебелите сенки. Селото имаше повеќе 

извори, но најглавна беше селската чешма од зад која 

почнуваше појасот на дрвја. Чешмата беше бела, подѕидана, 

со долго камено корито, а вода студена гргаше од трите 

цевки поставени една до друга. Чешмата беше на лесен 

дофат на жедните селани и посетители кога врвеа низ селото 

по некоја работа, но најпопуларна беше за девојките што 

таму одеа да си ги полнат стомните и бардињата со вода, 

додека од страна жедно ги гледаа со срамежлив поглед 

ергенчињата. Ѕвонливата смеа на девојките се разлеваше 

наоколу ширејќи радост и ги топеше срцата на ергените. 

Девојките под око им ги возвраќаа погледите и бардињата 

се истураа за повторно да се наполнат, се одложуваше 

одењето дома во секојдневните обврски додека од некоја 

порта не се чуеше глас на некој од повозрасните:  
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- Ајде, ќерко, што стори со водата, од планина да не 

ја носиш – на што сите ќе се разбегаа нагоре - надолу со смеа 

и ведар младешки кикот. Младост, лудост, убавина. Колку 

ли младешки воздишки има таму оставено, кантар не би ги 

мерел, на таа чешма се заљубиле и многумина и ја 

овековечиле нивната љубов во брак.  

„Но, ги има и тие несреќници“,  размислуваше 

Никола тажно, „како мене кога срцето засекогаш ќе им биде 

заробено без надеж дека повторно ќе зачука забрзано од 

радост за саканата.“ 

 -  Дали сум осуден цел живот да тагувам и самувам 

еве вака сам во туѓина. Веќе години поминаа, а болката 

никако да отапи и никако од мислите не можам да ја извадам 

мојата прва и единствена љубов. Срцево во грутка ми е 

стегнато и се плашам дека единствениот лек за таа да се 

стопи во моиве гради мене веќе не ми е достапен. Можеби 

беше во право татко на помлади години кога ме советуваше: 

„Синко секогаш трезвено да размислуваш, без емоции, не 

дозволувај чувствата да ти ја матат водата, оти животот е 

борба, синко, борба за опстанок. Ех, да ги имам твојата 

младост и знаење, има планините да се тресат од мене.“ 

Дали нешто не е во ред со мене, да не ми фали нешто што 

сум полн со емоции што клокотат во мене, како кај жена, 

маж треба да е цврст, решителен, храбро да гледа во 

животот и да ги чекори сите препреки што му ги фрла 

животот пред него, не да цимоли пикнат во ќош како пес 

дооден. Се срамеше од самиот себеси Никола за длабоките 

чувства во душата, по изгубената надеж, по изгубената 

љубов. 

 - Помина тоа, замина, беше еден прекрасен момент 

од животот, си поигра судбината со мене, сега треба да 

барам начин да продолжам да живеам, да го искоренам ова 

самосожалување од мене. Бев изигран, да, па што, не сум ни 

прв ни последен. А можеби и другиот силен удар што ми се 
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зададе на свежа, штотуку добиена рана ја отежнува мојава 

ситуација. Се чувствувам несакан, отфрлен, непотребен, 

некорисен, како мојот живот да нема цел, како од облаци да 

сум паднат, човек без корен, без минато, без љубов. Оф, 

Јано, Јано, барем тебе да те имав и твојата љубов, мислам сè 

ќе издржев.  Не можеше поинаку, мислите го тераа, па често 

ја замислуваше Јана со неколку дечиња, со маж чија рака 

присвојно ја гушкаше околу рамената. Таа слика најмногу 

го параше, и често сонуваше како е со неа, а тој другиот му 

ја истргнува од прегратка и ја обвива неговата рака околу 

Јана, а него го остава празен, сам со грутка мраз во срцето. 

Токму тој сон, не, не сон, туку кошмар, што го сонуваше 

ноќеска и сè уште не можеше да ги оттргне непријатните 

чувства од душата. Често сонуваше на оваа тема, но ноќеска 

беше некако најживописен, како да се одвиваше реално. 

Мажот ја грабна Јана, но таа пискаше по Никола и ги 

подаваше рацете кон него: „Никола, Никола, Никола, земи 

ме, зошто ме оставаш, Никола, вратисееее!“, додека Никола 

стоеше како вкочанет на страната на патот и ја пушти да си 

замине со другиот маж без да мрдне ни со малиот прст. А 

човекот што ја грабна Јана му довикуваше: „Копиле едно, 

не си достоен да ја имаш, моја е, моја, моја, моја...“, како ехо 

одекнуваше гласот. Никола се штрекна од сонот, и со рацете 

талкаше и ја бараше Јана во одајата: „Јано, Јанче, доаѓам, 

мила, ќе те најдам, каде си?“ Се разбуди сосема облеан во 

пот, а ликот на Јана, онака во паника и тажен, му остана 

јасен пред очите. 

 - Што ли ќе е ова, Боже? Зошто соништата сè уште 

олку ме мачат?  Оти сум јас сам по туѓина, талкам без цел, 

печалба не ме интересира, жени уште помалку, а Јана 

никако од срцево да ја истискам.  Сите ли се како мене и 

длабоко размислуваат, тагуваат по минатото и го 

разгледуваат од сите страни, но никако да дојдат до 

заклучок или објаснување.  Што треба да направам за да го 
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продолжам животот, вака сум сега како замрзнат во 

времето, ни напред, ни назад. Сите ли порано или подоцна 

се ставени во некои искушенија и маки? Којзнае, секоја 

планина својата тежина. Можеби ќе треба да зборнам со 

Стојан да се отворам малку, белки штом чувствата ќе 

излезат на површина, ќе исчезнат во неповрат. Но, не 

можам, се срамам од самиот себеси, се чувствувам слаб, не 

маж, безрбетник. Мојава планина ми е претешка и веќе не 

се ни крепи ни трпи. Колку повеќе мислите ги претерувам 

низ главата, толку тие се засилуваат уште повеќе и се ројат 

без број, ќе ме збудалат ако не сторам нешто. Но, што, еве 

избегав на крај на светот, но од својата кожа во друга не 

можам да се пикнам, сè ме следи што ми е во главата. 

Сигурно сум слаб карактер кога не можам мислите во 

главата да си ги контролирам. Проколнат сум, нема што, 

откако сум роден. Голема грешка направив, требаше да се 

соочам со некои работи од минатото. Можеби требаше пред 

да ја спраштам за овде, да појдам во селото каде што сум 

роден, да им запалам свеќа на моите што ме родиле, да им 

побарам благослов и прошка, наместо со опашката в газ да 

бегам од самиот себеси. Ме јаде и ова, ме јаде до бескрај, и 

којзнае дали ќе имам можност уште еднаш тоа нешто да го 

сторам. Ќе морам еден ден. Сум бил зелен многу, но не се 

издржуваше болката, не можев веќе навистина, ќе 

побудалев сигурно.  

 Ја затресе малку Никола главата за да ги истера 

мислите, затоа дојде кај Стојан да поразговараат малку на 

други теми, да си даде време да здивне од проклетството 

што го следеше како сенка.  

 - Што ми стана баш денес на овој празничен ден, баш 

олку мисли, идат и одат, ама ова денес е како сите одеднаш 

да навалија во мене. Што стана, во последно време повторно 

ме навјасаа, ќе ме уништат.  
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 Вака задлабочен во длабоки тешки мисли, без 

никакво предупредување и покрај топлото време, одеднаш 

кожата му се наежи и морници го полазија по целото тело. 

Почна забрзано да дише како нешто да му ги притискаше 

градите, а срцето му отчукуваше толку многу брзо, што се 

плашеше да не му излета од градите, чувствуваше мачнина 

во желудникот.   

 Што е ова, Боже мили, што ме снајде, ќе се разболам 

од толку многу јадосување. Или е можеби од пивото, да не 

претерав. Си велам јас подобри од нашата домашна ракија 

и винце нема, и лек и пијачка се, колку само имам пиено од 

нив, но никогаш вака не сум се чувствувал. Не ќе е на арно. 

Ебати судбината и ебати туѓината, пуста да остане и оваа 

тешка самотија – проколна безгласно и се исправи нагло, во 

седечка позиција, испуштајќи тешка гласна воздишка што 

не можеше да ја прикрие. Вдиша длабоко неколку пати, но 

воздухот како да наидуваше на препрека некаде, па не ги 

полнеше до крај неговите бели дробови жедни за кислород. 

Седна убаво и проба побавно да вдишува и издишува, што 

малку го опушти притисокот во градите, па го истури на 

тревата преостанатото пиво во шишето, додека со десната 

рака ги масираше градите. 

Мирисот на истуреното пиво на тревата го оттргна 

Стојан од дремката и сопствените мисли, се штрекна и ја 

заврти главата кон Никола. Седна нагло и фрли уплашен 

поглед кон него. 

 - Никола, брат, што ти е, блед си како крпа?  

Никола ги крена рамената.  

 - Не знам што ми стана вака нагло, ми се снеарни – 

прозбори без здив.   

 - Арно направи со пивото, доста е веќе, одам да ти 

донесам блага вода.   

 - Мислиш ќе помогне? Ех, во тоа да е само лекот. 

 - Ако не помогне, нема барем да одмогне. 
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 - Ајде донеси ако не те мрзи, ама поладна, изгорев, 

жештини сега ме фаќаат и некоја имела.  

 - Добро, но премногу ладна да не те пресече, кај се 

најде толку топло денес, досега беше ладно и одма се 

вжешти. Е, не е како кај нас, постепено да затоплува 

времето во пролет, да се навикне човек на жештината.  

 - Ебати сѐ, ни земјава, ни климава, ни луѓето овде не 

нè сакаат, а дома уште помалку – си промрмори Никола. 

 Стојан не го дослуша, туку со брзање се упати кон 

задниот влез и ја остави вратата со тресок да се затвори зад 

него, додека тој забрзано вадеше бокал со ладна вода од 

фрижидерот, го остави на масата, па зеде чаша од 

наткасните и нацрпи три лажици шеќер и ги налеа со вода 

од бокалот, ги измеша набрзина, дотури малку вода од 

чешмата и се врати назад во дворот кај Никола, мешајќи го 

шербетот со лажиче и си мрмореше по патот:  

 - Ех, пуста ти е беќарска куќа, ебати животот, ебати, 

сам да си готвиш, сам да си јадеш, сам да се лекуваш, сам 

легни, сам стани, сам да самуваш, ебати живот ваков, ебати. 

Го најде Никола сега седнат и потпрен на стеблото 

од лимонот, со двете раце потпрени на тревата, бојата на 

кожата малку му се имаше повратено, но сè уште имаше 

изглед на збунетост. Како некој шок да преживеа или 

траума од нешто непријатно што видел, но седеа тука 

заедно, што ли се случи. Здрав прав, четворен маж, што 

може да биде. Некое привидение да не му се случи. Се 

наведна и му го подаде шербетот.  

 - Како си, бе, Коле? – и не чекајќи одговор продолжи. 

– Поарен ми личиш, машала, еве испиј ја благава вода, баба 

ми се колнеше во нас внуците дека ова е лек за сè. Удри си 

го коленото, блага вода, уплаши се од селскиот пес, блага 

вода, за сè ти велам беше лек. Никола се поднасмевна, ја 

зеде чашата со десната рака, а со леватa сè уште се крепеше 
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на тревата, еден вид се зазeмјуваше да не се занесе повторно 

во виорот на мислите.  

 - Нешто некаде можеби се случи или допрва ќе се 

случи, си помисли, нешто почна да се одмотува да се движи, 

нешто му кажуваше во душата и телото, не мoжејќи да го 

издржи тој психички притисок, реагираше со физички 

симптоми.  Исто чувство како страв да претрпе, но од што? 

Вака размислуваше додека со левата рака отсутно со 

прстите си играше со тревата, несвесно откинуваше тревки 

без да ја поткрене дланката од неа. – Не сум добро наспан, 

ми треба одмор. Ја крена чашата и отпи една голтка, се 

стресе малку, беше премногу благо за негов вкус, 

подзастана, го крена погледот нагоре, ја крена левата рака 

испуштајќи ја последната искубена тревка и откина еден 

убав долгнавест светложолт лимон. Гранката од која го 

откина лимонот се заниша малку над него, правејќи му мало 

ветре што го галеше и освежуваше по лицето.  

 - Благодарам, Толе, на баба ти лекот е одличен, да ѝ 

пренесеш дека е навистина делотворен колку што верува, 

ме поврати еве во живите. Туку дај подај ми го ножево од 

лимониве кисели што ми ги дарува животот да си направам 

барем лимонада.  

 Стојан се насмена на шегата.  

 - Е, сега дури прав кенгур стана, пиво и лимонада. 

Но, се наведна, го зеде ножето од садот што беше оставен 

таму по вечерата. Му го подаде на Никола, кој го пресече 

лимонот на половина. На Стојан лиги му потекоа од слатко 

- киселиот вкус што се разлеа наоколу. Едната половина ја 

исцеди во шербетот и полека си отпивнуваше сега од 

лимонадата.  

 - Е, сега е подобро вака, колку само освежува, не 

требаше да пијам олку пиво, доста се поднапивме и кај 

Митрета сношти за славата. А да ти кажам искрено, се 
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плашам како тој ноќеска ќе оди на работа трета смена по тоа 

пиење.  

 - Не го жали, крепи тој, тука му е семејството, ќе си 

дојди дома, весела куќа, деца, ручек направен, средено, 

полна му е душата, на работа ќе издржи, па утре ќе спие цел 

ден. 

Подзастана Никола, се подзамисли како да беше на 

два ума, да зине да се искажи малку или да ги чува мислите 

и понатаму заробени во душата, но беа премногу и го гушеа 

од внатре, па погледна во Стојана и донесе одлука да се 

искаже малку барем.  

 - Е, Стојане, брат, толку празен се чувствувам во 

душава, како некој насила да ми ја измолкнал. Сите ли овде 

вака се чувствуваат, што беше ова ваков живот кучешки? – 

А во себе си додаде, „сигурно им е најтешко на тие како 

мене чие срце им е изгубено неповратно.“ – Што ли мајка 

баравме овде?  

Никола се сепна на оваа мисла, каде и да бара мајка 

родена, не ќе најде.  

Стојан се местеше за поудобно да си седне на 

тревата, па се заврти изненадено и го погледна другарот.  

 - Тебе, брат, од каде празна душа, мислев ерген си, 

сè ти е рамно и полно, правиш што сакаш, секогаш те гледам 

весел во друштво, се шалиш. Ако некој има празна душа, 

тоа сум јас. Млада невеста со дете што го немам видено 

откако се роди во стариот крај, а овде само на работа и дома, 

празен, неприроден живот за човек.  

 - Секој си знае за душата, другар, можеби така 

правам да заборавам на проблемите – знаеш како велат, 

секоја планина својата тежина си ја носи на грб. Па, ништо 

не помага само ако седам дома и лелекам, како ми е во 

душата си знам само јас. И кој ти брани да доаѓаш со мене, 

постојано те викам, ако си женет, не си затвор, а и невестата 
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твоја сигурно не очекува од тебе да се затвориш дома како 

калуѓер.  

 - Така е, Коле, но не дава душа, нема задоволство во 

тоа, на неа мислам, а таа таму кутра пак ја оставив со 

родителите мои, мислиш има излезено, нејзе ѝ е сигурно 

потешко, нема, нема задоволство во забава, туку само вина. 

На неа мислам и се плашам, го знаеш нашиов народ, се 

мешаат во туѓи манџи, а може и не сакајќи некој 

неранимајко да напише нешто до своите, па да слушне 

Лилјана моја дека овде лумпувам и шетам како ерген да сум. 

Тука сум дојден да спечалам некоја пара за подобар живот, 

ебати и пари и туѓина, проклета да е, каков подобар живот, 

сиромав, ама среќен да си е човек. Не сакам прав да падне 

на љубовта наша со мојата Лилјана. Секој ден мислам на неа 

и на мојот Марко, на татко ми е крстен. Се роди неколку 

месеци откако заминав, сега има три години полни, во 

четвртата е завлезен, јуначе е, колку само ми недостасува... 

 - Убаво име, како Крали Марко, здрав и жив да биде, 

а за она не сакајќи велиш, јас мислам повеќе намерно некој 

ќе напише, но да не ти е гајле за луѓето и што велат, за нив 

ли животот го живееме.  

 - Брат Коле, да сме заедно и блиску, па ќе се разјаснат 

работите, ако се чуе, е лесно, но вака со недели и месеци од 

писмо до писмо, зошто да ми се нервира Лилјана и да ми 

остари пред време кутрата.  

 - Размислувам и затоа бев задлабочен во мисливе, 

прости што не сум добро друштво вечерва, добив писмо од 

Лилјана моја, ми прати слика од Марко мој, ми доаѓа да 

летнам кај нив сега, толку многу ми недостасуваат, не 

можам веќе без нив. А има и мали поплаки на моите, не 

кажува сè, но ја си ја знам мајка ми, сака сè по нејзино да 

биде. Брат, уште едно шест месеци овде, да спечалам уште 

некој пара и ќе бегам назад, не можам веќе, по шест месеци 
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цели четири години ќе бидам тука, еден век без моите 

сакани. Што мислиш ти, давај некој ум?  

 - Преземај нешто, Толе, но сам веќе да не седиш, а 

јас ум да ти давам, немам ни за себе, камоли за други, лутам 

во безнадежност, тапкам во место, во темнина и се вртам во 

круг околу себе. Надворешно давам претстава дека сум 

храбар и сè ми е полно и рамно, но и јас си имам рани што 

никако не заздравуваат. Ти барем знаеш некој те чека, те 

сака, мисли на тебе, а јас?  

 И си додаде во мислите: „Човек без корен, без љубов, 

само лага и измама зад мене? Кој ми е вистинскиот живот? 

Лага живеев?“  

 - Аман, бре што зборуваш, ме изненади. Ајде кажи 

што планови имаш ти, ќе се враќаш, ќе се жениш, ништо на 

таа тема не кажуваш.  
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Глава 51  

Совет   

ноември 1971, Мелбурн, Австралија 

 

Никола, сосема потиштен од двата огромни удари 

зададени во еден ден, не можеше да ја издржи болката, па 

ги крена парталите и го напушти родниот крај и судбината 

го донесе во Австралија од пред отприлика четири години. 

Откако стапна тука, никому немаше кажано за неговиот 

поранешен живот, па ниту се имаше доверено на Стојан со 

кого најмногу се сложуваа и често другаруваа. Беше вешт 

во разговорот и даваше неодредени одговори, а по некое 

време луѓето во негово друштво веќе навикнаа и престанаа 

да бидат упорни да извлечат нешто поконкретно од него. На 

упорните луѓе им одговараше, дека многу болка му е да 

зборува за родниот крај и се разбира бидејќи многумина 

имаа слични носталгични чувства, го разбираа, па не го 

задеваа понатаму.  

Никола сакаше одново да почне нов живот, без 

сенките од минатото, но дрво без корен не растеше, немаше 

сила да продолжи да се развива, така и Никола само венееше 

и секој ден сè потешко и потешко му стануваше. Тежнееше 

по нешто, и многу добро знаеше по што, но уште повеќе 

знаеше дека нема никогаш тоа да биде. Но, тајните во него 

му ја разоруваа душата, мир не му даваа, боловите се дуеја 

спремни да прснат и да го преплават. А се плашеше јавно да 

ги изнесе, да се повери некому, од страв да не се зголемат 

ако се пoјават на бела виделина, да не го осудуваат луѓето, 

да не го окривуваат за неговата постапка што ги напуштил 

родителите што го изгледале. Се плашеше од сè, а не 

покажуваше.  

 - Не за чудо ми се снеарни, ќе се поболам, налет да 

се невиди, да не завршам во некоја душевна болница од јад 

и саклет, Николааа, освести се, тоа што било не се враќа, 
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гледај напред, дај си шанса за нов живот или оди фрли се во 

реката Јара, во матните води нејзини, нека те јадат рибите, 

барем некој да има корист од тебе. За да избега од 

сопствените мисли, порано тргна на посета кај другарот, ќе 

попешачи малку да му се избистри главата пред да стаса.  

Секоја недела попладне Никола одеше на посета кај 

Стојан, да се подружат малку затоа што тој никаде не одеше, 

живееше печалбарски живот, сличен на калуѓерски. Никола 

живееше со уште четворица ергени, Коста, Трајко, Борис и 

Спасе, во една стара дрвена куќа, секој имаше по една 

спална соба, но дневниот простор, кујната и купатилото ги 

делеа. Немаше мир во куќата кога ќе се собереа петмина 

мажи сите заедно, но не се случуваше толку често затоа што 

сите работеа во различни смени. Петок навечер обично го 

поминуваа или дома кај нив со пијачки и скари или се 

собираа со друга група некаде во близина. Сабота излегуваа 

во паб, а неделите одмораа да соберат сила за работната 

недела пред нив, кога работеа често по дванаесет и повеќе 

часа. Во неделите исто така се посетуваа со некој роднина 

или пријател. Никола често пешачеше наоколу, посебно по 

парковите, чие зеленило го смируваше и му ја враќаше за 

малку радоста во душата, потсетувајќи го на ливадите во 

родниот крај.  

Стојан живееше со двајца други момци Панде и Јане 

Соклевски. Тие беа први братучеди, деца од двајца браќа. 

Панде беше женет и имаше две девојчиња оставени во 

стариот крај, Стојан го зеде него, биле другари од војска, а 

одма потоа Панде го зеде својот братучед Јане, кој сè уште 

беше ерген, но за скоро време сакаше да ја поправи таа 

грешка и по секоја цена сакаше да се ожени. Често кога имаа 

слободен викенд одеа на гости на фарма во Шепартон кај 

нивниот втор братучед Павле Попоски, оставајќи го Стојан 

сам, но по негова волја, затоа што, рака на срце, не изоставаа 
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да го поканат и него, а и Никола. Павле беше чест гостин 

тука кога доаѓаше по некои обврски во градот.  

 Никола и Стојан се запознаа одма по два дена кога 

Стојан стаса, така речи од бродот слезе и одма во фабриката, 

работа имаше колку сакаш, само да се појавиш на портата 

на некоја фабрика, ќе те земеа без ниедно прашање да ти 

постават. Платата беше во кеш и ја добиваа секоја недела. 

Поработија заедно едно шест месеци во пиварницата во 

Аботсфорд, но Никола не го фаќаше место, па често 

менуваше работи, за на крај пред неполна година среќата да 

му се насмевне да се вработи во дуќан. Одговорна, но многу 

полесна работа отколку по фабриките. Оваа работа му 

одговараше на Никола затоа што постојано влегуваа и 

излегуваа купци и немаше време да се задлабочува во 

мисли. Во фабриките наоѓаше дека монотонијата на 

работата, едно, му беше досадна, и, друго, премногу време 

имаше за мислење. Од премногу мисли за малку еднаш 

машината ќе му ја одземеше десната рака, но ете го чувал 

Господ на цела душевна болка и алипен во срце, се сожали 

судбината, па не го остави и инвалид физички да шета. Овој 

настан го отрезни малку Никола, па оттогаш си вети нема 

работа во трета ноќна смена и, ако може да одбегне, нема 

прекувремено да работи. Четири цели години деноноќно се 

фрлаше на работа, само што помалку слободно време да има 

за сопствените мисли. На викенди секогаш бараше друштво 

за да не биде сам и за скоро време стана и тука популарен и 

сите сакаа да се дружат со него. Никола научи сè за нив, за 

многумина беше и татко, и брат, и другар во кој се 

доверуваа, за тагата и носталгијата, за оставената невеста 

или сакана девојка, за родителите стари сами по нивјето, за 

тешката деноноќна работа. Никола ги слушаше, им даваше 

утеха колку што можеше и едно нешто што на сите им го 

велеше беше: 
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 - Има и бетер, сè ќе биде во ред, нема вака вечно да 

биде, спечали некоја пара и назад ако не ти се седи и земај 

ги своите, прави дом овде.  

Без да сети како, нозете сами го одведоа до Стојана, 

одеднаш се најде пред куќата на другарот. Влезе низ 

портичето, тропна на вратата и, не чекајќи одговор, тргна 

кон омиленото место во дворот кај лимонот. Пред да седне 

му свика на Стојан дека стаса и си се намести на тревата под 

дрвото. Уживаше така да седи, како по нивите дома, таму 

некаде далеку. За брзо Стојан се појави од задниот двор.   

 - Еј, Никола ајде добре ми дојде, дома не те канам, 

знам не влегуваш, а јас се занимавам малку со бавчата, овие 

цимерите мои ми донесоа расад за пипер и домати од 

фармата, ама не се погледнуваат во неа. Гледам убаво тера, 

ќе јадеме пиперки свежи летово. Ама ако, јас уживам во 

оваа работа.  

 - Ех, ти прави го Циганот цар, a тој „ех гледај што 

убави прачки кош да си направам“.  

 - Така е земјоделската работа, во крвта ми е влезена, 

но верувај ми смирува некако, ништо не брчи, не шушти, 

нема врева, природно е сè. Седи ти, јас да се замијам малку 

раце, да донесам нешто да каснеме, па ќе се дружиме.  

Стојан за неколку минути се врати со тацна полна со 

бокал ладна лимонада, две чаши, леб, сирење, варени јајца 

и салата зелена од бавчата. Ги постави на тревата, 

прашувајќи го другарот. 

 - Што има ново, старо? 

 - Сè по старо, на работа, дома, некое пивце и пак 

одново. Живот на тркала.  

 - Е, таков ни е печалбарскиот живот, проклет да е. 

Некој како нас од мака ја испеал „Проклета да е 

Австралија“. 

 - Не беше Америка? – Го задева Никола.   
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 - Америка, Австралија, исто лајно, брат, за 

печалбарите.  

 - Размислував многу за разговорот минатата недела 

со тебе, Стојане. 

 - И јас, другар, и јас – но и двајцата на различна тема 

размислуваа, секој сакајќи секому да помогне.  

 - Решен си пак да бегаш или го смени умот? 

 - Не сум на ништо решен, капнат сум од работа, сега 

пред празнициве колку работа имаме! Што прави, бре, овој 

народ од толку пиење, како утре да нема, само локаат. Кога 

ќе си дојдам дома, само што ќе ставам глава на перница, 

заспивам. 

 - Локаат, саде мажишта, нема жени да ги 

контролираат, тоа им е единствената забава, полнат 

празнини во душата како знаат и умеат.  

 - Можеби си во право, а и на ова жештините пивото 

ладно оди некако, но подобра е лимонадата за нас и отсега 

наместо пиво лимонада ќе пиеме. Ха,ха, не сакам пак да ме 

плашиш како минатата недела, може некое расипано пиво 

се погоди.  

 Никола посегна, си тури лимонада, ја крцна 

половина чаша одеднаш.  

 - Ох, ох, ох, убавина, само лимонада отсега се 

сложувам, ми ја избистри главата некако. Туку, другар, ме 

праша за совет минатата недела, еве еден сега да ти дадам.  

 - Да чујам, еве саде уши сум сторен. 

 Стојан внимателно се загледа во Никола и стрпливо 

чекаше да го слушне советот.  

 - Дај ѝ на твојата невеста избор, да одлучи сама што 

сака понатаму, ако сака да дојде или ти да се вратиш. Мене 

многу ќе ми недостасуваш ако се вратиш назад, како брат те 

сакам и почитувам што никогаш не сум го имал, но среќата 

ти е со нив, каде и да се.  
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 - Родното место со тешко срце го напуштив и 

секогаш верував дека ќе се вратам назад, само на печалба 

сум дојден, само таа мисла ме бодри да издржам по 

четиринаесет - петнаесет часа на работа.  

 - Сите така мислат и затоа робуваат нечовечки 

часови, младоста си ја оставаат во фабриките. Ти да си ја 

прашаш невестата, што сака, нека одлучи за тебе, ти таму 

или таа ваму.   

 - Таа ќе дојде каде ја носам, само со мене да биде. 

 - Ах таа не е добиток да ја водиш каде сакаш, бре, 

брат, човек е, ќе ја прашаш убаво.  

 - А, бре, човек од каде ти такви напредни идеи, кај 

нас отсекогаш било така, жената да си го слуша мажот, како 

ќе рече тој, така. 

 - Да, ама не сме кај нас, ти, другар, и земја смени, и 

пак со исти старомодни сфаќања остана. Од каде ќе научиш 

нешто пикнат ден и ноќ во пиварницата, ова се модерни 

времиња, ако сакаш љубовта да ти трае, ќе ја третираш 

жената рамноправна со тебе, било маж било жена, никој не 

сака да биде присилен.  

 - Многу ме замисли, ама гледам си во право.  

 - Е, преспиј со новите идеи и следната недела кажи 

што одлучи. Ако ти треба помош за пополнување на 

документите, еве јас ќе ти помогнам. Прашај си ја невестата 

што сака, ќе си ги зацврстиш љубовта и почитта нејзина до 

навек.   

 - Никола, брат, како тебе другар нема, рече немаш ум 

да делиш, а ваму колку паметно ме советуваш. Ајде да 

поминат празнициве, сега има премногу прекувремена 

работа, да намали малку, па ќе почнам да собирам 

документи, ќе ѝ ги пуштам заедно со писмото, па ако одлучи 

да дојде со Марко, да не се одолговлекува работата. Ако не, 

со Господ напред, во македонското лето в година си бегам 

јас.  
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 - Стојане, кога ќе дојде време, барај ме, еве јас ќе ти 

помогнам за пополнување на документите, поднаучив 

малку од ова англискиов. И уште еден совет, ако одлучи 

твојата невеста да дојде, да си купиш твоја куќа овде, 

сигурно имаш зачпарано доста, но ако не ти стасуваат, еве 

јас ќе ти позајмам колку што ти треба. Имам пари, дал 

Господ, но семејство за мене нема на видик за скоро, па ќе 

враќаш кога ќе дојди време.  

 - Дај си рака ваму, другар, како тебе добар и чесен 

човек нема. Е, да знаеш колку ми олесни по разговорот со 

тебе, имаш некоја дарба, да му го посочиш правецот на 

човек, лутав досега неодлучен што да правам, а сега нагло 

чисто гледам пред себе во иднината. Имам заштедено 

многу, само работам и не трошам, само за храна и кирија ми 

се трошоците и по некоја пара што ќе пуштам на Лилјана и 

на старите. Многу добро велиш, штом Лилјана ќе ми каже 

што сака, ако одлучи да дојде, одма бараме куќарче за нас, 

а ти си добредојден да седиш кај нас, како гостин, без 

кирија.  

 - Ха,ха,ха, добро, добро, ќе поседам додека не ти 

стаса невестата, да ти правам друштво, после брат ќе сакаш 

сам да си бидеш со неа и со детето, а не јас да ти се плеткам 

низ нозе.  

 - Ти ми си мене како брат, ти кажав, а брат не се 

откажува по ниедна причина. А и ти нема вечно сам да 

бидеш. – Стојан го погледна  другарот и убаво го одмери:  

 - А со тебе што правиме, а? Добар си ми ти? Се 

надевам немаше други соништа неделава, посвеж си ми 

некако. Кажи што те мачи, знаеш дека тука помеѓу нас ќе 

остане. Да знаеш многу ќе ти олесни ако се искажеш, а може 

и ти некој совет да добиеш, иако не сум толку умен како 

тебе. Немој да противречиш оти гледам и тебе те јаде некој 

црв, немој да ме мислиш сум слеп, те гледам, другаруваме 

откако стапнав овде веќе цели три години. Не се однесуваш 
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баш како печалбар, не си дојден на печалба како 

мнозинството од нас, сигурен сум, а по години другарување, 

не знам речиси ништо за тебе и твојот поранешен живот. Не 

мораш ништо да кажуваш што не сакаш, јас го ценам твоето 

другарство, но знај, брат, ќе ти олесни ако ја споделиш 

болката, ќе ја преполовиш барем, а можно е некој совет да 

добиеш, луѓето од страна пореално ги согледуваат работите 

некогаш. Може и да можам некако да помогнам.  

Никола ја наведна главата, се насмевна и тажно 

одговори:  

 - Никој не може да ми помогне мене – се подзамисли 

и додаде – само Севишниот.  

 - Може да е така, но и на Севишниот некогаш му 

треба мала помош, како се вели „помогни си сам, и Бог да 

ти помогне“. 

 - Мудра мисла, но доста мудруваме, ајде да 

зборуваме за твојата ситуација, едно е полесна и е 

остварлива, мојата е нерешлива како и да вртиш и сучиш.  

 - Имаш ли некого ти претепано, или отепано, па те 

гони власта и затоа побегна овде?  

 Никола го погледна остро.  

 - Од каде таква идеја сега? 

 - Ете гледаш, од тоа полошо нема, а сигурен сум 

немаш направено некој криминал. Или си можеби 

политички емигрант?   

 - Ајде, Стојан, доста ловиш информации со јадица, 

ќе ти кажам во свое време. Ајде сега кажи за тебе, како 

размислуваш, каде ќе живееш тука ако дојде невестата твоја 

или што ќе правиш со спечалените пари ако се вратиш.  

Стојан го погледна Никола под око и сфати дека 

повторно ја менува темата намерно и го насочува 

вниманието повторно кон Стојана, беше мајстор за 

менување теми и не за чудо многу малку знаеше за неговото 

минато.  
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„Ете онака, малку ќе потчепнеш и без да сетиш следниот 

момент пак разговараш за себе. Итар е итар, само и јас не 

сум подолу, сега нема да го оставам намира, нема човек што 

не му треба помош од некого, не може сам да талкаш со 

своите мисли, заклучени во себе.“  

 - Добро, така нека биде засега – вели мавтајќи кон 

Никола со показалецот од десната рака, заканувајќи му се 

дека нема да заборави.  

 - Одам кон дома да ги земам писмото и сликата од 

јунакот мој, сакаш нешто друго за пиење?   

 Одлучи во моментот да не го притиска, но беше 

убеден дека треба да си ги растовари мислите. И одлучи да 

биде упорен во иднина.  

 „Со години ми е поблизок од брат“, се засрамува 

Стојан повторно, „а да не сетам ништо за неговиот 

внатрешен немир и за црвот што му ја гризе душата. Си 

мислам му треба женачка, тоа ќе биде најдобриот лек за 

неговата мака што и да е. Ќе почекам уште малку да се 

отвори, да се олесни, ако не, јас преземам во свои раце да 

му барам невеста, та се лутел, та не, му треба потурнување, 

можеби е неодлучен. Ајде да средам со мојата Лилјана прво, 

па ќе се впуштам во мисија за женење на Никола. Да му 

речам да ми даде слика негова, не, не, рано е засега, очи ќе 

ми извади. Но, еве многумина се оженија по слика наместо 

да се враќаат назад, невести им доаѓаат тука, па што им 

фали, се оженија ене, се удомија. Да зинам ли на оваа тема, 

не, не, прерано е, тамам гледам почна да се подотвора, не 

сакам пак да се повлече.  

 - Не, фала, ништо друго, освен малку мраз, се стопли 

лимонадава, уште лето официјално не е дојдено, а пече.  

 - Договорено сторено –  и со бавни чекори се упатува 

мрзливо кон кујната. Вратата со тресок повторно се затвора 

зад него. 
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 - Стопанката твоја стопанкина – опцува на глас – 

никако да ја поправам, а секоја недела чепкам, што ѝ е?   

 А Никола од дворот под сенката се смее. 

 - Само ако те слушне Италијанката Паулина, ќе запее 

од радост.  

 - А, сакаш нешто друго, кажи ништо не разбрав. 

 - Ништо, ништо – продолжи да се смее Никола.  

Стојан се врати за брзо време, но овој пат ја задржа 

вратата со ногата додека во едната рака носеше сад со мраз, 

а во другата писмо. Стојан му го подаде мразот на Никола, 

кој го одлепи грбот од стеблото на лимонот за да го земе, но 

забележа дека се смее некако под мустаќ.  

 - Мило ми е што те гледам да се смееш, па макар и 

на моја сметка да е. Што е толку смешно? – го запраша 

љубопитно.  

 Никола уште послатко наглас се насмеа гледајќи во 

Стојан. 

 - Не слушна што реков пред малку, или се правиш на 

глув?  

 - Ништо не слушнав, ајде кажи?  

 - Море, знаеш, ама се преправаш?  

 - Ајде да не се колнам сега како жена, кажувај ако е 

за кажување. Ме држи помнењето, но знаеш преокупиран 

сум во мислите – и го мавна писмото неколку пати.  

 - Тоа ти верувам дека си, но каде ти беа мислите не 

знам – продолжуваше Никола немилосрдно да го задева. 

Стојан со сериозен глас проговори:  

 - Доста драпаш, туку кажувај и јас да се насмеам ако 

било толку смешно.  

Никола го рашири рацете во одбрана и продолжи:  

 - Нема причина за нервирање, само мала зафрканција 

никому не штети, од премногу сериозност си страдаме.  

 - Тоа навистина е така, се сложувам.   
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Стојан знаеше сега дека Никола низ неговите зафрканции и 

смеа се криеше самиот себеси и сакаше таков впечаток да 

остави кај другите, дека е несериозен и сака само да се 

забавува.  

 - Ќе кажеш сега?  

 - Е, па, тоа изгледа ти не се слушаш ни самиот себеси, 

а камоли мене. Тоа што ѝ окара на газдарицата на куќата, си 

помислив колку ќе ја усреќеше ако те слушнеше и уште 

поважно ако разбереше што рече.  

 Стојан го погледна збунето, додека Никола сè уште 

му се смееше.  

 - За Паулина зборувам, шутрак еден, ти има фрлено 

око.  

 Стојан само ги преврти очите ставајќи му на знаење 

дека разговорот е детски и не им доликува ним.  

 - Немој сега да ми се преправаш дека не знаеше? И 

дека не ти е мило што си згоден и што ете таква дама те 

бендисала. Се кладам нема жив на светов што нема малку 

да биде среќен што го забележала таа убавица. 

 - Очите се за гледање нека гледа, и во право си, секој 

сака да биде забележан, но во мене бадијала ѝ е колку сака 

нека гледа, јас имам очи само за мојата Лилјана. А таа пак е 

луда ако при толку беќари во женети гледа, мора да ѝ фали 

нешто, не гледа имам прстен на раката.  

 - Ха,ха, па самиот рече очи дал Господ за гледање, а 

ти си, брат, рус, висок згоден, вреден, само работиш, 

штедиш, гледа жената домаќин човек. А гледа дека 

прстенот ти е на десна рака, немаш забележано овдешните 

на лева го носат, сигурно си мисли ерген си, па таа така 

црномурна ѝ се допаѓаш ти со твоите руси коси кадрави.  

 - За тоа со прстенот можно е да си во право. Туку 

слушај, другар, само си имам невеста и за неа очи имам, но 

да те поучам и тебе, нема играње со нив Италијанците, од 

сенката им бегам, а не да зјапам во неа – се поднасмеа малку 



~ 607 ~ 
 

– но помеѓу нас двајца дека е згодна, зајреста и привлечна 

нема збор. Господ грев ќе ми пиши ако не признам. 

 - Навистина? Немам забележано!  

 - Ах, ти, ѓавол еден, криво ти е што не гледа во тебе, 

а? Љубоморен си? 

 - Море, гледаше, но гледа не ѝ е возвратено, па се 

сврти на друг. 

 - Навистина? И за ова не знаев, леле, како слеп при 

очи сум јас.  

 - Како ќе видиш, бре, брат, од фабриката не си 

излезен, само прекувремено работиш, а кога ќе излезеш, 

полузаспан си.  

 - Што да правам, Никола, мора да се печали, зошто 

сум дојден тука, да го оправдам времето без моите најмили.  

 -Да, но не треба да се убиеш од работа по секоја цена.  

 - А што друго ми останува, наместо дома во празна 

одаја да седам, ќе ’рмбам барем, ќе зачпарам нешто повеќе. 

Ти си имал среќа, умен си, па си работиш полесна работа во 

бакалницата. Си научи и англиски, јас сум преморен за 

наука.  

 - И јас си поработив по фабриките од почеток, кој ќе 

ти даде шанса, но работа во три смени е неприродна, 

нечовечка. Работев првите три години еве како тебе ден и 

ноќ, и за кого си реков. Па со стрико Кочо Егеецот си 

заправив муабет еден ден и ми понуди работа, добар сум за 

математика, знам англиски, па му помагав од време –на 

време, неговите немаа интерес за неговиот бизнис.  

 - Убаво, Никола, убаво, се гордеам со тебе, туку 

другар си ми, да те поучам како постар, си имал среќа што 

не те бендисала газдарицата моја.  

 - Е, ова љубомората сега зборува, признај?  

 - Здравиот разум зборува, те советувам да дуваш и 

бегаш од неа и нејзините. 
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 - Ама зошто, бе? Можам да си поиграм со неа и на 

тоа да остане.  

 - Слушај што ти велам, ако се доближиш до неа, во 

клопка ќе те стават и нема ни да се сетиш што ќе те најде, 

женет си за секунда за неа само ако те начекаат нејзините и 

на десет метри растојание од неа.  

 - Може и не е толку лошо тоа, тамам ќе ми одберат 

гајле да се задомам, инаку ако сам имам избор, не мислам 

некогаш дека ќе се женам.  

Стојан сериозно се загледа во другарот, постепено 

низ овој незначаен лефтерен разговор откриваше по нешто 

од мислите и животот на Никола. 

„Аха, тука го боли забот, нешто му се има случено со 

некоја девојка или женачка, да не го имаат неговите насила 

оженето, па ја далнал овде сам. Но, ништо немам слушнато 

на таа тема од другите нашинци, сигурно досега ќе се 

разбереше, таквите тајни не стоеја скриени долго време, 

нашите сакаат сочни разговори. Но, повеќе гледам некоја 

болка, некоја непреболена љубов, инаку зошто би рекол 

нема да се жени. Ќе морам да му најдам некоја нашинка, 

што побрзо да го избавам од самиот себеси.“  

 - Туф, туф, помести се од местото – и го заниша 

Никола со раката додека го помести задникот – има само 

макарони и пици да јадеш, збогум, македонско гравче, 

мазниче и зелниче. 

 - Ха,ха,ха, ајде, море, за макароните ќе ги изедам 

некако, но некои кркачи и желки да не ми тупне во манџата, 

ха,ха,ха – се смееше Никола.  

 - Ха,ха, уф ме потсети, дедо ми кажуваше за време на 

окупацијата Италијанците ги сотреле желките и жабите од 

Пелагонија, ни за приплод не оставиле, затоа ги викаат 

жабари кај нас. Којзнае колку биле сиромашни во Италија 

што такви живинки јаделе, кај нас во Македонија родна 
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земја никогаш гладни не бевме освен за време на 

колективите, кога едвај преживеаја семејствата. 

 - Не мора да е од сиромаштија, другар, таква им е 

кујната, можеби се понапредни од нас, може имаат 

попрефинет вкус од нас.  

 - И тоа може, но мене секое време дај ми пиперки 

толчени со лукче, сиренце и леб, ништо друго не ми треба. 

Туку настрана смеата, сериозно ти велам, подалеку од неа, 

ај налет макароните, туку да не те снема без трага, сите тие 

се поврзани како свински црева, не за чудо веќе имаат некои 

од нив веќе фабрики и куќи заработено за дваесетина 

години тука. Нема да ме чуди ако се замешани во некои 

нечисти работи.   

 - Премногу слушаш приказни на работа, тие 

италијански гангстери биле во Америка, не овде, но ете како 

и кај нас, волкот јал не јал крив е секогаш, ти пак на 

сериозно ја сврти работата, целта ми беше малку да се 

насмееме.  

 - Е, кога е до смеење работата да те прашам, зошто 

си ја одбил кога се загледала во тебе? Како што рековме, 

нема мана на изглед, ја дарувал Господ на сите прави места.  

 Никола се подзамисли, но одговори искрено.  

 - Да ти кажам право, ме стави на мисла малку, но 

некако од внатре нешто не ми даваше, мозокот ми велеше 

да, но срцето ништо живо да чуе, како да чека друга 

можност, можеби ќе ме лаже така додека станам стар, 

дооден дркол и никој веќе нема да ме сака. 

 - Со други зборови, имаш фрлено око на друга, друга 

причина не гледам.  

 Никола го скри погледот од Стојана, како да се 

плашеше дека тој може да му ја прочита вистината, да му 

проникне во душата, а не беше спремен во моментов да го 

изговори јавно, отворено, она што го мачеше. Ја крена 

главата и ја подаде раката кон Стојана. 
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 - Остави сега, тука, како што рековме, се 

заприкажавме за неважни работи, дај ваму сликата да го 

видиме твоето синче.  

Стојан  ги стисна усните и само замавна со главата, 

зина уште нешто да каже, но се премисли, па нежно ја 

извади сликата од пликот и гледаше неколку моменти во неа 

занесено, таква радост го озари, чиниш некоја внатрешна 

ламба му ја осветлуваше душата. Се смееше не само со 

усните, туку со целата негова појава. Никола го гледаше и 

се радуваше за другарот, што значи само да имаш некој што 

те сака и кого ти го сакаш, ќе дочекам ли јас еден ден да се 

радувам вака на мое дете? Стојан со мака ги одвои очите 

некако од сликата, ја бакна, па му ја подаде на Никола. 

 - Еве види го моето лавче, ѕверче е. На кого мислиш 

личи, а?   

 Никола ја зеде сликата, гледаше неколку моменти во 

три - четиригодишното насмеано детенце, сликано во 

студио некаде, исправено, со двете рачиња склопени пред 

него како да е фатен среде раскажување некоја приказна.  

 - Машала, машала, голем да расте, здрав и жив да 

биде, на свадба да му играме, со секоја слика сè поголем и 

поголем и поголем е, мислам како вчера да беше кога го 

видов како бебе. 

 - Амин, амин, Господ да те чуе и тебе да ти даде 

некое вакво, па да видиш што е радост и што е љубов.  

 Никола нешто го жегна во срцето на овие добро 

намерни благослови, но се прибра и рече: 

 - Лично дете, збор нема, крушата под круша паѓа, се 

гледа – ја врти сликата на сите страни – на тебе е цел 

плукнат, гледај исти црти во очите и носето, само во устето 

и очите е малку различен. 

 Стојан, ако немаше уши во тој момент, околу цела 

глава ќе ја раширеше насмевката. 
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 - Вистина? Да, да во устето е како мајка му, Лилјана 

моја. Се надевам кога ќе имаме ќерка дека на неа ќе личи, 

поубава девојка од неа немаше, верувај. Одвај ми ја дадоа 

нејзините, газди се, стари печалбари, а јас сиромав, одран.  

 - Заљубените очи така гледаат, но ти ништо не си 

подолу, сигурно ги испокрши срцата на сите чупи откако се 

ожени.  

 - Ех, јас пак си мислев умре ѓупката што ме фалеше, 

ха,ха, туку на женет човек не му доликува да се фали за 

љубовните подвизи во младоста.  

 - Аха, знаев, срцекршач беше, а?  

 - Е, сега сакаш да знаеш што пишуваат моите или не 

– го заврти муабетот смешкајќи се. 

 - Ајде кажи ми новости од стариот крај, јас веќе три 

месеци немам слушнато од моите, живи, здрави, кој ги знае, 

само Рада сестра ми пишува по начесто. – „А тие чекаа таа 

да појде кај нив, не сакаат туѓи луѓе да им пишуваат, се 

плашат од кодошење“, си помисли Никола.  

 - Што пишува, што да ти кажам, Лилјана кутрата 

сама таму, јас овде, ќе ми овене како цвеќе не миросано, 

вели само синчето ѝ е единствена утеха. Се жали малку од 

мајка, до душа малку позавиено, ништо сериозно, онака 

како снаа и свекрва, но да бев таму, сигурно ќе ги немаше 

овие поплаки. Но, за чудо се фали од стариот, вели ако 

посака да оди да ги види нејзините, тој одма ѝ оди по ќефот, 

а старата наоѓа сè некоја причина да не ја пушти. Те има 

работа, те што ќе рече народот, сама невеста да скита по 

гости, а момчето на печалба, разни такви празни муабети.  

 - Аии, и тебе не ти било лесно, Боже чувај од женска 

беља. 

 - Боже чувај, брат, но и без нив не се може.  

 - Еве, де, како можам јас сам, што ми фали мене, сама 

глава, сама капа. 
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 - Рано ти е, не ти е дојдено времето, ама има време, 

ќе те видам, чекам можност да ти вратам, ја знаеш онаа 

поговорката, кој чека, ќе дочека...  

 - Ја знам како не, но го знаеш и одговорот, некој од 

чекање, ехеее... – и мавта со раката – си заминал на оној 

свет. 

 - Ќе дочекам кога ти велам, ако сакаш ајде да се 

кладиме? 

 - Ајде, де, кога си решил да губиш, на што се 

кладиме? 

 Стојан подразмисли малку и одеднаш му светна една 

прекрасна идеја. 

 -Е еве вака, кога ќе се ожениш каде било и да сум, ќе 

ме поканиш да ве венчам. Нумко ќе ме ставиш, нема бегање. 

Од радост од добрата идеја Стојан стана и си заигра 

оро, ја пружи десната рака напред, левата назад на грбот и 

клекна лесно, па се исправи и извика весело: 

 - Опаа! Ихаа!  

 Никола прсна да се смее, како зелен и да мавта со 

главата.  

 - Мераклија си за играње гледам, ќе бидеш одличен 

кум, но не кај мене. – „Барем не за брзо“, си додаде во себе. 

 - Зошто, бре, тамам ќе се зародиме, и онака те сакам 

и почитувам како брат. 

 - И јас тебе, Толе, и јас, но ќе си останеме како 

досега, не гледам шанса во догледно време.  

 - Не гледаш шанса, а? Тогаш што те чини да ја 

прифатиш кладбата? 

 - Ништо, добро, де, АКО, АКО некогаш се оженам, 

само ти за нумко и никој друг, ете хепи си сега.  

 Стојан смеејќи се весело му ја подаде раката на 

Никола, а кога тој му ја подаде својата, цврсто ја стегна, со 

устата си потсвирнуваше свадбарско гајдаџиско оро и си 

продолжи да игра оро тргајќи го Никола со себе. 
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 - Рам та там та рам тата рамта рамтат рамтата. Опаа! 

Ихаа! – извика и се преврти повторно на тревата.  

 - Ајде, де, нумко, доста се занесуваш, туку оди пушти 

некое наше музиче на касетофонот, да се развеселиме 

малку. 

 - Ех, да знаеш каков ќеф ми направи што така ме 

викна, ме расположи до немајкаде.   
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Глава 52  

Спонзорство 

февруари 1972, Мелбурн 

 

 - Еве овде потпиши и готово, пуштај го! На латиница, 

немој на кирилица? Пиша писмо?  

 - Ее, како учител ме тормозиш. Писмото е готово од 

пред неколку недели, уште некој збор ќе чкртнам и тоа е сè, 

ѝ кажав еве ги документите, ако сакаш, доаѓај или пуштај 

абер јас да се вратам. Едно од двете ќе биде, каква само 

возбуда ме обзема, за месец - два ќе знам на што сум. Многу 

ме задолжи, другар, без тебе не ќе можев ова формулариве 

да ги пополнам, сè и сешто прашуваат. Лилјана ќе треба од 

таму да присобере некои документи. Јас си чував пари 

настрана за оваа пригода, но ете државата плаќа скоро за 

сите патни трошоци, „асистед мајгрејшен“ рече а, сполај ѝ 

на Австралија, ќе ми останат троа повеќе в џеб за куќа или 

за таму за имот. Брат, ако си за невеста земање, сега му е 

мајката, државата на нејзин трошок ќе ти ја донесе, ха,ха,  

што велиш?  

 На Никола само сенка му прелета пред очи, но не 

рече ништо да не го онерасположи другарот, кој денес 

преземаше голем чекор за неговата иднина.  Со прстот го 

притисна документот на ниската маса и се заврти кон 

Стојан.  

 - Еве овде сè е спремно, в понеделник си втора смена, 

па тамам прва работа сабајле право на пошта, немој да 

одолговлекуваш.  

 - Да, шефе, да така  – му отпоздрави со раката на 

главата како на капетан.  – Ајде оди едно кафе сега да 

свариш, и уште еднаш премногу сум ти благодарен, но ќе 

дојде ден кога ќе го возвратам.  
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 - Аман, бе, кафе на оваа топлина  – се насмеа Никола  

– а за возвраќање ни збор, зошто сме другари, да си се 

најдеме еден на друг.  

 - Така е така, но кафе ми се пие сега, а донеси и вода 

ладна со кафето, пивото не ми оди, дури ми се згнаси од 

миризбата.  

Никола го погледна зачудено, но го остави на каучот 

во дневната, па отиде во кујната, која беше назад во куќата, 

гледано од предната врата или прва лево од задната врата. 

Целата куќа беше топла како бања и пот му течеше по 

лицето на Никола, па ја избриша со крпа закачена на кука 

на вратата. Дневната беше на средина на старата од 1920-

тите години дрвена куќа и важеше за најладна. Дури во 

жешките австралиски лета печалбарите сфатија зошто 

куќите се дрвени, брзо се топлеа, но уште побрзо се ладеа 

ноќе, давајќи им шанса на преморените печалбари да 

здивнат малку и да склопат око, да ги одморат измачените 

снаги.  

 Додека Никола одеше кон кујната, Стојан 

крадешкум се мушна во одајата на Никола, во која се 

влегуваше директно од дневната. Одајата беше беќарска 

како и сите други, без многу украси, само еден дупли 

кревет, две наткасни и мала дрвена гардероба над која беше 

качен куферот со кој пристигна Никола. Стојан со брзи 

чекори се доближи до  најблиската наткасна, над неа имаше 

црно-бело слика од родителите, мајка му во носија со киска 

на главата, сигурно кога била невеста, ја отвори фиоката, но, 

освен рачен часовник, пенкало, неколку писма, карти и 

шамичиња, немаше ништо друго, ја затвори, па заврти 

околу креветот на спротивната страна. Го најде кожното 

ќесе, го отвори и на лицето му се развлече триумфална 

насмевка, најде она што бараше, ја извлече малата црно-

бела слика, ја подржа в рака неколку секунди, мислејќи „ќе 

сети дека ја нема, ама и да се сети, ќе мисли му испаднала 
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некаде. “Пред да го затвори ќесето забележа слика од една 

прекрасна девојка. 

 - Можеби е сестра му? Но, ретко кој маж носи слика 

од сестра му со него, жената е премногу млада да биде мајка 

му, тука се крие неговата тајна, сигурен сум.  

 Од кујната почнаа да се шират звуците на Васка 

Илиева, со песната „Излегол Невен Пејо“, која беше прва на 

касетата, а мирисот на кафето се разлеваше низ запурниот 

воздух. Стојан знаеше дека треба да се врати во дневната 

одаја за да не биде откриен како крадец, но не можеше да 

одолее, го чешаа прстите, па ја извади сликата и ја заврти 

назад, „За мојата единствена љубов, вечно твоја, Јана“, аха, 

болката на другаров мој имала име, што ли се случило? – Ја 

заврти пак напред, ја погледа уште малку девојката.  

 - Навистина си одговараат еден со друг, двајцата 

лични, но ете не ги споила судбината. Ммм, баш штета.  

 Му се нажали на Стојан за другарот многу, но ова му 

даде уште повеќе уверување дека не греши во она што беше 

наумил. Со брзи чекори се врати назад, ја стави сликата од 

Никола во пликот со документите за Лилјана и се протегна 

на каучот. Беше сабота попладне околу шест часот, а 

сонцето уште печеше со некоја опресивна влажна жештина 

затоа што се очекуваше дожд подоцна во ноќта, па пот се 

слеваше по нив. 

 - Еве го кафето стаса, ама ќе испарев до шпоретот, но 

ете, атер за другар, ајде да те видам пиј, ќе се онесвестиме 

од оваа жега.   

 - Фала, другар, фала, домаќин прав си, спремен си 

гледам?  

 И Стојан како првпат да гледаше се обѕрна наоколу, 

немаше збор, секогаш беше чисто и уредно, иако само 

ергени живееја во оваа куќа. Знаеше дека Никола најмногу 

се занимава со хигиената во куќата, за што често се 

поткаруваше со другите на кои не им текнуваше дека треба 
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да се замете или да се измијат садовите, научени дека 

мајките ги обавуваат тие „женски обврски“, а Никола им 

подвикнуваше, „мајка ти не е овде да ти го избрише газот 

како на бебе, тебе ти е редот оваа недела, ако сме сами мажи, 

нема во свињарник да живееме.“  

 - За што спремен, бре?   

 - Знаеш за што, не се прави на удрен. Уф, дај малку 

вода да пивнам додека олади кафето, ќе почекам, не се 

брзам, сега дури в понеделник на работа.  

 Никола се пружи на подот штичен, каде што беше 

значително поладно, и одлучи да не се фаќа на мамката што 

ја мавташе пред него Стојан.  

 - Договорен сум вечер да излезам со друштвото, но 

не знам, таква мрза ме има фатено.   

 - Остаре и ти, а? Море, оди уживај додека можеш и 

утре наспиј се, па те чекам, дојди на вечера, пиперки 

толчени со лук ќе правам, сабајле рано ќе ги испечам додека 

е поладно, а имам и интересни новости од Лилјана, во 

понеделникот добив писмо од неа. Цимерите мои од вчера 

заминаа, сега одат секој викенд да помагаат во бербата. Ќе 

дојдеш кажи?  

 Никола кимна со главата.  

 - Не можам веќе, немам сила од оваа жештина, ќе 

испарам ми се чини, зошто кај нас вака никогаш не ми 

жежело.  

 - Блиску сме до океанот овде затоа, влажен воздух, 

многу е спарно, ќе врне ми личи секој момент, ене почна да 

квичи ветар. Ајде да одам пред да ме фати дождот тогаш.  

 Наредниот ден по дождот температурите се 

спуштија од високи триесетти до средни дваесетти степени, 

па стана многу попријатно. Никола го искористи убавото 

време и неколку часа пешачеше пред да стаса кај Стојан.  

 - Ајде, другар, ајде повели, лиги ми течат од 

пиперкиве, но те чекав тебе да дојдеш. 
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 - Оф, оф, убавина, од улица го сетив мирисот на 

пиперки печени, а на лук уште откога тргнав од дома, ха,ха.  

 - Ајде сега убаво да си каснеме, од наша храна 

повкусна нема, а пак дека пресни од бавча пиперките, 

мискојна мирисаат, ќе има доволно и да си нанижам наесен, 

некои почнаа веќе да се вцрвуваат. Ако сум тука, ќе имаме 

суви пиперки со Лилјана, ако не, ќе ти ги подарам тебе. Да 

не заборавиш на бегање да ја земеш торбата полна со 

пиперки и домати за тебе и за цимерите, јадете додека има.  

 - Е, ти заблазнувам за бавчата, кај нас дворот е мал и 

е во сенка, куќи лепенки од двете страни, ништо не расте.  

 - Е, затоа ме имаш мене, има премногу и за мене и за 

тебе, а другариве носат со вреќи од фармата, пиперки ќе ни 

никнат во стомакот. По слатката вечера другарите подремеа 

малку, во сенката, оставајќи ги садовите празни околу нив.  

 - Жеден сум, сега малку лутки пиперкиве, одам по 

вода, сакаш нешто друго за пиење? 

 - Само вода, ништо друго. 

 Стојан ги нареди како кула садовите еден на друг, ги 

однесе во кујната и Никола со насмевка на усните се 

ребреше и очекуваше секој момент да го слушне познатиот 

тресок на надворешната врата, но за чудо не го чу овој пат, 

ја поткрена главата и забележа дека вратата беше потпрена 

со една цигла. 

 - Ха,ха,ха, гледам убаво си ја поправил вратата. 

 - Ех, сега, главно најдов решение, од ум ме вади секој 

пат кога треска, има некој механизам што не го разбирам, а 

не сакам да ги викам газдите да ми се плеткаат низ нозе – и 

му намигна на Никола. 

 - Сфаќам, сфаќам, за пет минути работа има три дена 

да се врти газдарицата тука околу мајсторите.  

 - Ајде сега на полн стомак малку да те запознам со 

случувањата кај нас. Лилјана моја е добар раскажувач и 

надолго и нашироко ми пишува за сите збиднувања, овој пат 
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цели фермани има пишано, често толку детално, што ми го 

доловува целиот настан како таму да сум бил присутен. 

Еден дел од писмото е опис за домашните, куќата, најмногу 

за Марко, еден за настаните наоколу и на крај завршува со 

приватни гугукања – и му намига на Никола – така си ја 

одржуваме искрата помеѓу нас.  

 - Ајде кажи што се случува, да се позанимаваме со 

туѓите приказни, поинтересни се, а може и некоја морална 

поука да извлечеме.  

 - Е, сега, вака слушај, ќе ти раскажам сè да видиш 

што се случувало во селото мое, настан на годината, море 

на векот ќе да е.   

 Никола ги крена веѓите и го погледна Стојана, 

давајќи му знак да не претерува. 

 - Добро, ајде слушај и пресуди самиот. Двајца мои 

познати од селото заминале за Германија пред скоро. Им 

завидувам, баш убаво, многу е поблиску, можат секоја 

година да си одат назад. Е, за еден од нив има многу 

интересна приказна овде. Помлад е од мене можеби четири 

- пет години, но многу добро го знам. Да ти кажам ме 

изненади многу кога разбрав заминал, не можев да се 

изначудам, неговите се поимотни во селото, газди, тоа 

нивите нивни раѓаат секоја година како истурени, дали им 

знаат некој марифет или се вредни и земјата многу, плодна 

никој не знае. А може дека нивите им се блиску до Црна 

Река, па имаат доволно за наводнување.  

 - Можеби комбинација на сè – се вмеша Никола.   

 - Можно е, е сега еден од нив, Мирко тој од газдите, 

се заљубил во некоја прочуена убавица, која немало ерген 

што не ја побарал во последниве неколку години, а на сите 

им дала корпа. Ама овој курназов се доближил некако до 

неа и го растопил мразот малку, но изгледа се преценил во 

своите заводнички способности, па и нему му ја опнала 

клоцата, и тоа откако ја донел дома. Ти се верува ли ова?  
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Никола се сневесели, но со сите сили се обидуваше да 

остане рамнодушен на приказната, му се причини како 

Стојан за него да раскажуваше, ја чувствуваше болката на 

тој Мирко како негова, да сакаш лудо, искрено, бескрајно, а 

да не ти е возвратена љубовта, беше најтешка казна што 

може да го снајде човека.   

 - Ех, кутриот што тргал, во кожата да не му си  – рече 

гласно Никола мислејќи на сопствената болка.  

 - Еј, де, не го жали, чекај и слушај ваму. Како што ти 

реков, неговите се имотни чорбаџии, а тој згоден, личен и 

весел тип, упиклив, само рака да крене, една сурија чупи по 

него ќе се затрчаа, но малку улав и палав или премногу 

самоуверен.  

 - Како песната за батко Ѓорѓија, што да види сака да 

е негово.  

 - Токму така, сигурно претрпе голема повреда на 

машкото его, како може тој да биде одбиен? 

 - Ама чекај...  – го прекина Никола  

 - Слушај сега и не ме прекинувај – строго нареди 

Стојан – го знам многу добро, уште поинтересно станува. 

Девојката била навистина лична, од некое планинско село, 

немало човек од селото наше што ја видел, а што не 

потврдил, „како самовила“, велеле селаните наши.   

 - Навистина, или вештерка бидејќи му го скршила 

срцето на Мирче твој. 

 Стојан го погледна укорно и продолжи. 

 - Можеби навистина сакал да се жени, кој го знае, но 

се преценил и направил грешка непромислена, убеден во 

сопствените заводливи особини, дека никоја не може да му 

одолее. А јас ќе додадам дека кога разбрал дека многумина 

ја бараат, му има станато како предизвик, еден вид опсесија. 

Многу е самоуверен и самобендисан, што ти велам. Слушај, 

слушај  – потскокнуваше Стојан од возбуда – толку бил 
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убеден во успехот со девојката, а сигурно бил и поднапиен, 

ова се случувало на Митровден лани...   

  - Или двете во комбинација.  

  - Ништо не ме чуди, па дури и се кладел со еден друг 

од селото, Петре од Шиковци, што пак од пиење и карти 

играње ќе заборави да се ожени, ми пишува Лилјана.  

 Никола на ова повторно се заинтересира за 

приказната. 

 - Се кладел со имотот на татко си, леле зелен! Дека 

ќе ја земе, па изгледа насила или со лага ја има донесено 

дома, а таа итра оп, другиот ден со глава горе, пред сиот 

насобран народ си заминала, оставајќи го во дворот како 

посран да дреме. Па сега или од срам или е натеран да оди 

да го заработи имотот назад, ја прснал во Германија. Селото 

само за тоа зборувало, таков настан досега се нема случено.  

  - Е, за тоа кладењето навистина будаличок испаднал.  

  - Ептен, и сето тоа од преголема самоувереност, 

единец син, газда, си мислеше сите по него ќе трчаат како 

неговите, циле - миле. Кога беше помал, децата му се смееја 

на училиште, баба му по него трчаше со лажицата в раце за 

да го нахрани, „Бабино пиле, касни малку да ми пораснеш.“  

Му остана Бабино прекар до ден-денес.  

   - Ќе му дојде умот сега сам во туѓина, ќе се симне од 

облаците, ако веќе не го симнала таа девојка, зависи дали 

бил навистина заљубен или поради кладбата се исилил.  

 - Знаејќи го него, не мислам дека многу тешко ќе му 

падне, како мачка е, како да го фрлиш, на нозе ќе падне, ќе 

оди, ќе се прошета, ќе види свет, ќе заработи некоја пара 

можеби. Во меѓувреме ќе падне прашината на заборавот на 

настанот, и еве ти го назад, најголем курназ пак.  

 - Блазе си му ако е така, роди ме мајко со среќа, па 

фрли ме на буниште. Но, ме интересира која е таа девојка 

што го одбила него, та и другите, или ѝ фали нешто што не 
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може да се одлучи, или е премногу итра, па лови некого, 

чека можност.  

 - Според Лилјана, била итра и самостојна и не 

дозволила да се одлучува за неа. Таа ѝ завидува на 

девојката, на одлучноста и храброста. Сите за ова 

разговарале со денови и недели, ги знаеш нашите, за брзо се 

слушнале гласини, дека имала некој налудничав тврдоглав 

татко, па не ја дал за тој што го сакала, па сега одбивала да 

се мажи за кој било друг, може од инает, но Лилјана моја 

мисли сигурно премногу го сакала момчето за кое не ја дале.  

 Никола го полазија морници по телото. „Каква 

коинциденција, каква сличност, значи не е мојава приказна 

единствена од ваков вид. Не, не е иста приказнава, Јана моја 

не одби да се мажи за друг, туку на прва можност ме 

заборави“,– болката повторно ја почувствува остра како со 

нож в срце забоден во тој момент.   

 - Може и таа истерана како татко ѝ, тврдоглава, води 

инает, па борба на силни карактери дома, тамам ќе се 

погоделе со овој Мирко, изгледа се заслужувале еден со 

друг.  

 - Лилјана е убедена дека тагува по саканиот и е бесна 

на него што не бил упорен да си ја земе. Тој можеби скита 

по белиот свет со жена и деца, а таа тагува. Ја жали ќе 

остани сама, сирота кукавица. Татко ѝ дошол, но таа назад 

не се вратила со него, туку се верува во градот заминала 

сама.  

 - Мислиш ли има такви што се родиле на таа наша 

почва, да одолеат на притисокот на родителите и средината? 

Алал да ѝ е ако е така, знае што сака и не дозволува никој 

да ја присилува на одлука, барем сама ќе си ја одлучи 

судбината.  

 - Коле, којзнае, можеби поарно за кој било да се мажи 

отколку стара чупа, по овој настан салам маж не ќе најде, 

крива, права, женското се осудува.  
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 - Стојане, ти си, брат, од љубов женет, па еве и шетан 

по светот и пак со старомодни сфаќања. Голема храброст 

треба да им се возврати на родителите и на средината што 

те држи врзан со невидливи конци.  

 - Знам за тоа, не ми кажувај, нам машките ни е тешко, 

камоли за женско.  

 - За разлика од тебе, јас не ја жалам, туку ѝ се 

восхитувам, и ако би ја сретнал, рака би ѝ подал да ѝ 

честитам, таа си знае што сака и што бара од животот и не 

се предава. Ме чуди зошто порано ова не се случи, уште по 

турски не ќе живее народот. Ги гледаш овдешниве женски, 

ќе те купат и ќе те продадат без да сетиш, а нашите ги 

сметаме за порцелански кукли, за украс, без ум и само за 

работна рака и деца раѓање.   

 - Ќе ѝ подадеш рака, но сигурно ќе ти ја плесне 

некоја, ако е лута како што се зборува.  

 - Нека ми плесне ако може, тоа е одраз на страст и 

храброст, замисли таа страст да се насочи во вистински 

правец...  – се пошегува Никола, а душата му беше во јазол 

врзана по неговата Јана.  

 - Ауууу, кај те удри умот, ти гледам ќе се заљубиш 

во оваа дива кокошка што им ги колва очите на сите момци, 

ти велам не е можно на сите да им се најде мана, кај неа е 

кривицата, нејзе нешто ѝ фали и готово. Посебно што 

избегала откај Мирко, од газдите, имаат од пиле млеко, како 

царица ќе живееше. Дојдена в куќи кај нив и другиот ден си 

заминала, ти велам, цело село не можело да се изначуди. 

Затоа Мирче наш ја спраштил да бега, не се издржуваат 

јазиците, машкоста му била ставена на кантар, кутриот.  

 - Тие си знаат само што била причината, нешто е во 

прашање, но јас пак ќе го обвинам тој твој Мирко, има 

некоја заврзлама направено, која таа не може да му ја 

прости. Има тука нешто не доразјаснето, но таму нека им се, 
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ние си имаме наши работи за решавање. Не заборавај утре 

право на пошта.  

 - Какво заборавање! Одма, ќе чекам пред врата да 

отворат. Само уште писмо за старите да напишам вечерва. 

Одолговлекувам да ти кажам право, леле, мајко, кога ќе 

разберат стариот и старата дека жената ја прашувам за 

одлука, ќе ме отсинат? Жена да ти наредува, синко, ауу за 

резил, арам да ти е лебот што те храневме, така ќе велат, 

сигурен сум.  

 - Ха,ха, ќе речат ако им кажеш, речи им ја бараш да 

дојде, па ако си појдеш ти, ќе биде бонус за нив. Не си ни 

прв, ни последен што ќе ги оставиш родителите таму, и ним 

им е тешко и претешко знам, едно без децата дома, празна 

куќа, а друго целата работа останува на нив во селото. 

Родителите треба да се почитуваат, нема збор, но од она што 

ми го спомена како мајка ти ја третира твојата невеста, не е 

во ред, кај нас во семејствата, од сите дома, невестите 

најмалку право имаат, како слуги ги третираат. А пак сега 

некои, оставени сами таму со свекор и свекрва, да не им си 

во кожата. Со ова печалбарството сите се страдалници, и 

мажи и жени и родители и деца. 

 - Вистина, Коле, вистина, уф, уф, ајде не ме секирај 

сега, да не ми избега Лилјана назад кај нејзините. 

 - Не се плаши, не ти бега, едно е зацапана во тебе, 

ако бегаше тоа ќе го стореше одма откако замина ти за овде, 

друго детето го има за утеха и трето најсилната алка во 

синџирот е пустиот срам што ќе рече светот. Но, сè има 

граници на издржливост и зошто животот да го врвиш тек 

така ради реда кога можеш да живееш потполн живот, со 

семејство, смеа и топлина во домот, да ти се доаѓа дома, 

брат, од работа, тогаш дури ќе те видам, ќе трчаш дома, а не 

да висиш на работа по две смени како сега. Мечтателно 

опишуваше Никола среќно семејство и топол дом, кои за 

него беа непоимливи во скорешно време.  
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 - Другар, те слушам, но и тебе ти треба топол и 

среќен дом, гледам се сневесели, те гибна нешто од она што 

ти го раскажував, а беше со цел да те расположи, криеш 

нешто во душата, олесни се, а знаеш од овде подалеку нема 

да излезе.  

А во себе си додаде: „Женачка само му е лекот, некоја 

интелигентна, згодна и самоуверена, да го избави од оваа 

рамнодушност и да му ја врати искрата за живот.“ 
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Глава 53  

Изненадување  

септември 1972, Мелбурн 

 

 Ако некој знаеше што е среќа, тоа беше Стојан. Беше 

најсреќниот човек на светот, и не знаеше како поинаку да ја 

искаже среќата, која баботеше во него и му ја скокоткаше 

душата, па само пееше и играше низ куќата, која пред два 

месеци ја купи во населбата Ричмонд за да биде блиску до 

работното место. Куќата, како и повеќето други, беше 

дрвена или штичена како што ја нарекуваат нашинците 

тука, со убав простран „бекјард“, доволно тревна површина 

за Марко да си игра, местото за бавча веќе беше обележано 

и ископано одма десно од вртелешката за сушење алишта до 

која се доаѓаше право од задната врата на куќата, по една 

тесна цементирана патека што го пресекуваше тревникот. 

Со помош на Никола купи сè што му требаше од покуќнина, 

скромно, но удобно ја спреми куќата за пречек на неговите 

сакани што пристигнаа кон крајот на август. Со самото 

пристигнување на саканите од куќа направија дом за среќно 

семејство. Стојан зеде една недела одмор, неплатено, се 

разбира, но жртвува еднонеделна плата да ги пречека 

милите, да се подружи и да надомести малку барем од 

четирите испуштени години додека беше одвоен од 

најмилите. Не можеше да им се нагледа, мислеше е сон, 

привидение пред него, крвта вода не е, па Марко одма му се 

фрли во прегратки кога излезе од бродот, држејќи се за 

мајка му и љубопитно впивајќи сè што гледаше наоколу. 

Како да сакаше да го врежи сеќавањето за овој важен ден за 

нив длабоко во себе и никогаш да не го заборави. Ден и ноќ 

се шепотеше, се разговараше и се играше со детето низ 

куќата.   

 - Ова е живот, ова, не онаа пуста самотија, проклета 

да е и никогаш да не се врати. Сè ми е полно и рамно сега 
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во срцето. Некаде длабоко во душата уште чувствуваше 

носталгија по родниот крај, родителите, пријателите, но 

острицата на носталгијата доста отапи откако погледот од 

неговите жедни очи падна на Лилјана и Марко. Во таа 

недела во која се чувствуваше како да го пронашол рајот на 

земјата од време – на време се чудеше Стојан зошто уште 

никој нема дојдено да ги посети како што беше редот. Сите 

познати со ред кога ќе дојдеше роднина, невеста или 

семејството на некој од познатите, одеа да им честитаат и да 

ја споделат радоста со среќниот човек, кој од тој момент се 

претвораше од печалбар во доселеник во оваа далечна 

пространа земја. Секој од нив како да тежнееше да ги впие 

мирисот и свежината на нивниот роден крај, кој со себе го 

носеа новодојдените иселеници. Посебно се чудеше Стојан 

зошто не дојдоа двајцата ергени за кои Лилјана им 

сводникуваше, а кои беа, знаеше, нестрпливи да слушнат до 

каде се тие со припремите за доаѓање. Се вртеа околу Стојан 

постојано во последните неколку месеци откако мисијата на 

барање невести беше успешно завршена од Лилјана со 

помош на старицата Пара. Му се најдоа на Стојан многу 

добро, но Никола беше тој што им наредуваше што треба да 

се прави, ајде, момци, оваа услуга треба да си ја заработите, 

роден брат нема така да ви помогне, така цела куќа ја 

варосаа и внатре и надвор, поправија што требаше да се 

поправи, миеја прозорци, копаа бавча, а Стојан го третираа 

како да беше татко на момите, па сега сакаа да се покажат 

колку се вредни и дека ги заслужија невестите. Не му 

пречеше на Стојан тоа што никој не тропна да му ја расипе 

семејната идила, напротив, беше благодарен за овој дар на 

слободно време со своите најсакани, а кој немаше долго да 

трае. Веста досега се имаше раширено надалеку и нашироко 

дека Стојан се усреќил. „Ќе дојдат, има време, па ќе славиме 

само како што ние Македонците знаеме, има да се игра и 

пее, скара да се прави во широкиот двор, има сите што ги го 
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знам и не знам да ги поканам“, размислуваше Стојан седнат 

на каучот со Марко во скутот, а со другата рака околу 

Лилјана си гугукаа како младоженци. Она што Стојан не 

знаеше, но малку се сомневаше е дека Никола на сите 

другари им забрани да го посетуваат Стојан барем една 

недела. „Оставете ги жената и детето да се одморат од еден 

месец пат и да си се видат намира пред да навалите во 

глутница како прегладнети волци.“ Љубопитни беа многу, 

но го послушаа Никола, а тој отиде во Сиднеј еден ден пред 

да пристигне семејството на Стојан, на негово огромно 

разочарување, затоа што му го расипа огромното 

изненадување што му го приредуваше. Стојан се побуни 

кога разбра, го молеше, го колеше, но не можеше ништо да 

направи без да се издаде, па остави да прави што сака засега, 

му немаше бегање, работата беше сторена. Никола забележа 

големо разочарување на ликот на другарот кога се поздрави 

и му посака среќа и замина, но си помисли: „Да не се плаши 

овој сега сам со жената и детето, толку долг ергенски живот 

ќе му го помати мозокот на човек, ќе го одучи како да се 

однесува со семејство.“   

 Стојан го причека Никола да се врати од Сиднеј, па 

организира „добредојде“ забава за патниците, две недели 

откако пристигнаа. Беше септември и времето се 

затоплуваше, па се надеваше Стојан да може да покани 

повеќе луѓе, ако намести маси во дворот, си мислеше. 

Сакаше радоста да ја сподели со сите нашинци.  

 Никола, како што вети, по десет дена се врати, па со 

букет цвеќе во едната рака и играчка за Марко во другата се 

појави на предната влезна врата, учтиво заѕвони и почека да 

му отворат. Помина времето кога можеше во кое било време 

на денот или ноќта да си влезе како дома, отсега имаше 

домаќинка во куќата и требаше пристојно, културно 

однесување, за да не се наруши приватноста на семејството. 
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Стојан со широка насмевка на лицето ја отвори вратата 

ширум и го искара: 

- А ти си, мангуп еден, ме мачиш да дојдам да ти 

отворам, за тебе оваа куќа е ширум отворена секогаш, така 

да си знаеш, ајде влегувај сега да те запознам со моите.   

 Го зграби за рамена и го одведе до Лилјана и Марко, 

кои седеа со уште две жени на каучот во дневната. Никола 

ѝ го подаде цвеќето на Лилјана,  а кога таа го зеде со топла 

насмевка, Никола ѝ подаде рака да се поздрави. Но, Лилјана 

во еден скок стана од каучот, го остави цвеќето на 

масичката и му се фрли во прегратка.  

- Е, ти мора да си Никола, најдобриот другар на 

Стојан, од денес си ми како брат и мене!  

 Никола се збуни малку, но ја возврати прегратката, 

додека Марко со раширени очи гледаше во кутијата што ја 

носеше Никола во другата рака.  Се одвои од Лилјана, до 

која одма застана заштитнички Стојан со раката околу 

нејзината половина и со искри во очите ја набљудуваше 

глетката пред него. 

 - А ова е за Марко, јас сум чичко Никола.  

 Марко посегна со двете рачиња кон играчката, но 

Никола ја скри зад грбот и му рече:  

- Ќе ја добиеш откако машки ќе се поздравиш со 

мене. – Марко стана и одма му ја подаде десната рака, а 

Никола клекна пред него, па се поздравуваа со раката, па ги 

рашири двете раце. – А сега една прегратка за чичо Никола. 

– Детето му се фрли во прегратка како отсекогаш да се 

познавале, што сите присутни ги насмеа.  

- Е, така браво, еве го подарокот и ако си умен и 

послушен, и други ќе ти донесам.  

 Марко ја грабна кутијата и за миг делчиња од 

пакувањето се разлетаа низ одајата. Стојан и Лилјана 

значајно се погледнаа, Стојан како да ѝ велеше „ти велев 

дека е од добар подобар“, а таа му возврати со погледот, 
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„верувам и гледам дека ќе биде многу добар татко еден 

ден.“  Го освои срцето на детето за еден миг, а Марко беше 

воздржан со другите луѓе. 

 - Има дарба овој наш Коле со луѓето – и шепна на 

Лилјана – туку сега да видиме вториов дел како ќе се одвива. 

– Но, и двајцата потскокнуваа од радост и возбуда од 

средбата што се очекуваше да следува. Стојан се одвои од 

Лилјана, ѝ намигна и рече: 

- Ајде јас одам да видам да не ја изгорат скарата, оти 

сум сигурен на ергените не им е умот таму, во друго 

гледаат! Стојан со брзи чекори излезе надвор, а Никола 

остана малку да поразговара за тоа како поминаа по патот, 

какви ѝ се првите впечатоци на Лилјана за Австралија и 

слични мали разговори. Го фати Лилјана под рака и го сврти 

кон вратата.  

- Ајде сега оди види дали му треба помош на Стојан.  

Никола за чудо се чувствуваше како отсекогаш да се знае со 

Лилјана, одма кај него се разви почит за неа и гледаше 

зошто се засакале овие две души. Се плашеше малку дека 

можеби другарувањето со Стојан ќе заврши ако невестата 

му е строга и не гостопримлива, но сега откако се запознаа 

стравот сосема го снема. Гледаше и таа дека ги споделува 

големината на душата и добриот карактер со сопругот 

нејзин. Вратите беа ширум отворени, па од надвор се 

слушаше врева и гласно смеење. Никола тргна со бавни 

чекори накај задната врата, одеднаш се најде во раката со 

шише пиво, не ни забележа кој му го подаде, па се појави на 

ширум отворената врата од која сè уште се ширеше по 

малку мирис од свежата мрсна боја, која Никола ја 

премачкуваше пред скоро време. Се потпре лежерно на 

рамката од вратата и гледаше во толпата народ, збрани во 

неколку групи низ дворот. Повеќе беа млади ергени, сите до 

еден познати на Никола, но никој не му обрна внимание 

затоа што беа собрани околу една девојка со долги коси 
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сплетени во една тешка плетенка што ѝ висеше на грбот. 

Вратот ѝ беше танок и долг, а ставата витка. На Никола 

срцето му влезе в петици, како нешто да го влечеше кон 

девојката. Можеби е скоро пристигната, се гледа свежината 

на неа од родниот крај, но нешто му велеше дека е повеќе 

од тоа, како позната му делуваше, иако ликот ѝ го немаше 

сè уште видено. Гледаше така Никола занесено и си се 

поднасмеа самиот себеси, „гладна кокошка просо сонува, 

така и јас, жеден за женско друштво.“ Но, во сите овие 

години откако дојде тука ни една девојка не му влезе во 

срцето иако имаше безброј можности. Ни една од нив не 

беше Јана, тоа беше причината, но зошто сега срцето му се 

разбудува по малку за оваа девојка, а можеби е вереница на 

некој од ергените. Но, сигурен беше дека не е, оти ако некој 

беше вереник, ќе ја имаше околу неа раката поставено 

присвојно да ја означи како своја во таа глутница на 

прегладнети ергени. „А ако е девојка, нема за долго да 

остане ’сингл‘ “, си рече гледајќи го љубопитно интересот 

на момците околу неа, кои веќе очигледно запловуваа во 

водите на слатките чувства на заљубување. „Ќе има 

скршени срца многу гледам, но само плитко напукнати, не 

како моево од корен откорнато.“ Никола го заинтересира 

ситуацијата и сакаше да влезе во играта, ако ништо друго, 

да се позабавува малку, и да им ја замати водата на другите, 

и да ги спаси пред време од болката и да види на кого таа 

фрла поглед. Тамам беше решен да зачекори кон нив, кога 

таа се насмеа на некој коментар од ергените и ја подзаврти 

главата налево да му одговори на соговорникот. На Никола 

во тој момент му стана јасно дека ја гледа Јана пред себе или 

нејзин двојник. Толкава беше сличноста, што остана 

стаписан на место, нозете му се одзедоа, а здивот му запре 

во грлото откако испушти еден изненаден придушен крик. 

Се мачеше да вовлече воздух во градите, па пребледе сиот 

и, за да не се струполи на земи, повторно се потпре на 
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вратата. Дали од крикот негов или тропотот на неговото 

тело кога со сета негова тежина се потпре на вратата, 

девојката се заврти во тој миг така подзината спремна да 

одговори на прашањето, но остана во таа состојба како 

замрзната со подзината уста. Се затетерави малку како и неа 

нозете да не ја држеа и ги впери своите две прекрасни сини 

очи во неговите зелени, во кои како во огледало се оцртуваа 

истите сложени чувства на огромно изненадување, 

неверување на сопствените очи, препознавање, огромна 

болка, незадоволство од животот, недоверба во луѓето, 

горчина и најдлабоко разочарување што може да се 

доживее.  Никола уште повеќе го здрма сето ова што за миг 

го прочита во нејзиниот поглед, па со мака го одвои 

погледот од нејзиниот. Врската помеѓу погледите на двете 

изгорени срца беше посилна од челик, но волјата на Никола, 

која го чуваше од искушенија во последните четири - пет 

години, беше поцврста, па го одвои погледот од неа, со 

судни маки се заврти како робот назад, а зад себе го 

забележа Стојан со раката околу неговата Лилјана.  Двајцата 

сериозно го набљудуваа додека таинствената насмевка им 

остана згрчена на лицата кога ги видоа пеплосаниот изглед 

и дивиот поглед на Никола. Ќе беше многу комичен изглед 

ако Никола беше во таква состојба да може да се смее. Но, 

нивниот поглед му кажуваше многу и ќе имаат што да 

објаснуваат кога ќе дојде време.  

 „Како дознале за мојава и на Јана приказна, никому 

жив овде немам кажано. Ѓаволот ни ора ни копа, но не 

мислам е случајност, не е можно? Што е ова, аман, аман, 

тамам почнав да се навикнувам на живот без неа, еве ти ја 

пак во мојот живот да ме тормози, има ли крај на моиве 

маки.“ Никола како слеп чекореше пред себе, а во него 

бурата јачеше и пиштеше и тресеше сè што имаше до дното 

на душата.  
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- Еј, Коле, брат кај одиш, што се случи така нагло, 

што избега?   

Никола запре и се заврти кон Стојана, не ни забележа 

кога излегол од куќата, но сега сфати дека се наоѓа надвор 

на тротоарот на дваесетина метри од куќата. Зад Стојан 

Никола забележа како некој ја затвори вратата од куќата, за 

што беше благодарен затоа што не сакаше сведоци на 

неговата слабост.   

- Си играш ли со мене, а? Немој, брат, да ме викаш, 

а зад грб да ми ровариш? Готово е помеѓу нас, те мислев за 

многу подобар од другите, си ја гледаш работата, не те 

интересира озборување, ама гадно сум се излагал. Ми се 

згнаси од луѓето. Стојан се подуплаши малку од ликот на 

Никола на кој се оцртуваше толку голема болка што се 

плашеше ако го остави сам да не направи некоја глупост.  

- Никола, свести се и кажи што се случи, да не дојдам 

да ти плеснам еден шамар да те освестам, па ако после не 

сакаш да се дружиш со мене, твој избор, по години братско 

дружење сами овде, сега најде да ме обвинуваш и осудуваш 

без да разговараш со мене и да ми ја расипуваш среќата, а 

не знам што сум сторил толку лошо – му зовре крвта и на 

Стојан.  

 Никола со закрвавени очи и понатаму луто го 

гледаше, но на она дека му ја расипува среќата на другарот 

длабоко го жегна оти навистина беше така, но неговата 

болка сосема го заслепи и немаше место за ништо друго. Се 

гледаа така двајцата како подивени расчекорени на 

тротоарот со тупаниците стегнати спремни да ги извадат 

фрустрациите со тупаници ако треба.  

 - Другар, навистина имам нешто да ти кажам, но 

само кога ќе се смириш и ќе се прибереш, оди сега лижи си 

ги раните што самиот си ги задаваш. Никола само го 

гледаше и фучеше со носот од беснило, но љубопитноста го 

чуваше закован на место. Денот беше прекрасен, сончев 
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пролетен септемвриски ден, сонцето грееше, а 

температурата беше околу дваесет степени, беше првиот 

топол пролетен ден за годината. Но, во на Никола срцето 

владееше само студенило и немаше очи за убавината околу 

него. Го спушти погледот и се заврти да замине без збор. 

Стојан не можеше да го остави да замине во таква мизерна 

состојба, па тргна по него и го чапна за раката. Никола 

застана, но не се обиде да се заврти.   

 - Слушај, Никола, имаме гостинка што пристигна со 

Лилјана, тоа е сè што имам да ти кажам во моментов, а ќе 

знаеше сè одма од првиот момент ако дојдеше со мене на 

пристаниште, наместо да акаш по Австралијава. Зошто си 

одиш против себеси постојано и сè правиш да се само 

саботираш? Што ли се случува со тебе, дете? Сакав да те 

запознам и со неа, а ти ја спрашти да бегаш како Татарите 

да те бркаа зад петици.  

 Никола не можеше да објасни, но знаеше дека не 

може тука да стои, нема да се врати, не може да се соочи со 

девојката денес, па била Јана или двојничка нејзина, не, не 

беше спремен. Никола му ги истрга прстите од ракавот на 

кошулата насила, но со посмирен глас му рече:  

- Не можам тука да стојам, оди назад кај гостите, не 

мораш и ти да мизеруваш поради мене.  

- Никола, што се случи, имаш некоја мака? 

Очигледно нешто те гризе, а мене ме гризе љубопитството, 

морам да признам, те знам за присебен умен човек. Но, 

сигурен сум духовите на минатото те нападнаа некако, или 

ја знаеш таа девојка од некаде, или те потсетува на некоја 

друга, никогаш те немам видено така да реагираш, обично 

си многу трезвен и друштвен.  

 Никола веќе беше завртен и пешачеше надолу по 

патот брзо како триста ѓаволи да му се зад петиците. 

Преполн е со некакво чувство што и самиот не може да го 

именува, како од ведро небо ја гледа Јана по толку години, 
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уште поубава отколку што ја замислуваше во соништата, но 

со некаква зрелост во ликот и очите што длабоко ги 

надминува годините, и со длабока тага во очите. 

„Заслужено“, си вели Никола, „сигурно ја оставил тој 

граѓанинот пак сега во странство, најдалеку што може каде 

што никој не ја знае, да си ја проба среќата со некој друг 

несреќник, море, колку се лукави ова жеништава.“ Лутина 

и бес му се разлеваа низ душата, сепак некое љубопитство 

му ја скокоткаше душата и му се јави неприродна силна 

потреба да ја научи нејзината целосна приказна и да ја следи 

да види каков живот ќе одбере за понатаму. Очигледно беше 

дека е заводлива по суријата курантари собрани околу неа 

како збеснати пци по парче коска. Така луташе задлабочен 

во мислите, а верниот другарот го следеше неколку чекори 

зад него, не можеше да го остави сам во момент кога 

можеби најмногу му требаше, му даваше време да си ги 

среди мислите, да ги затапи најострите страни на лутината. 

Стојан беше убеден сега дека има тука нешто повеќе 

отколку што гледаат очите. „Можеби се знаат со нашава 

гостинка, тоа ќе да е, сигурен сум сега, леле, каква е оваа 

случајност, Боже, не ќе ми верува кога ќе му објаснам што 

ми беше намерата.“ Стојан одеднаш ќе се засопнеше на 

сопствените нозе од наглото закочување. 

 „Аха, море, запре и се плесна по челото, „затоа ми 

делуваше познато Трајана кога ја видов прв пат да слегува 

од бродот, таа е всушност Јана на Никола, Тра - јана леле и 

јас слеп при очи, од возбуда за Лилјана и Марко, не 

обрнував внимание на ништо друго. Каква коинциденција, 

дали Лилјана знае нешто, морам да ја распрашам. Но, ако 

ова е сè случајно, тогаш сум убеден ѕвездите сакаат 

повторно да ги спојат овие двајца несреќници во љубовта.“ 

Никола заврти на аголот околу пабот, а Стојан му довикна:  
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 - Никола, ме капна, аман, подзапри да се смириме, па 

да се вратам назад, душава ми излезе, трчам по тебе како 

верен пес.  

 Никола се заврти нагло спрема другарот, а Стојан ќе 

се втурнеше во него, го виде сега дека лутината му 

поминала и другарот тешко дишејќи од трчкарењето му се 

смешкаше со некоја внатрешна светлина што му ја огреваше 

душата. Немаше сила да му се лути, па само му рече:  

- Врати се назад, си имаш семејство сега и куќа полна 

гости, но, да знаеш, мене ми е згрозено од жени за навек. 

- Зошто, бе, другар, така? А и од каде да знам кога си 

секогаш таинствен и ништо не кажуваш.  

 Никола како воопшто да не го слушаше, туку 

продолжи да раскажува. 

 - Е, таа твоја гостинка ме остави на цедило пред пет 

години, не дојде на договореното место со мене, туку го 

прати татко ѝ да ме исчука, па право во градот градска дама 

да биде. Што се случило во меѓу време не ми е познато, но 

душава ми е отруена оттогаш и упропастен сум за која било 

жена, во сите гледам измамнички и неверници, не мислам 

дека некогаш ќе се оженам, ми се гнаси од нив. Имај среќа 

и уживај во животот и за мене, оди сега, не се плаши за мене, 

научен сум јас да живеам сам и со болка.  

 Се заврти и со брзи чекори се оддалечуваше, а Стојан 

остана зад него стаписан додека со рацете се потпираше на 

колената да си го поврати здивот.  
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Глава 54   

Исповед   

септември  1972, Мелбурн 

 

 Стојан се врати назад пополека и продолжи со 

широка насмевка да си ја обавува гостопримливо 

домаќинската работа со својата Лилјана во чекор до него. 

Забавата продолжи весело со песна и богат ручек. 

Повеќемина од гостите не ја забележаа драмата што тивко 

пред нивните очи се одигруваше затоа што вниманието им 

беше заземено со преубавата гостинка, свежа, штотуку од 

брод слезена и очигледно неврзана со никого, па слободен 

плен за нив, гладните ловци. Тие неколкумина што беа 

внатре забележаа дека нешто се случи кога го видоа Никола 

како попарен jа спрашти назад од каде што дојде пред малку 

и со зачудени погледи се прашуваа што се случи, и тргнаа 

кон влезната врата да видат дали ќе добијат некое 

објаснување, речиси беа истурени на предниот влез, кога 

Лилјана се вовлече меѓу нив, ги врати со смирен глас внатре 

и ја затвори вратата зад Стојан.  

 - Сè е во ред, Никола добил некој абер од дома, па 

тешко му е да се дружи денес, ајде ние да се спремиме за 

ручек – ги фати под рака двете жени најблиску и тргна кон 

задниот влез кон дворот. Беше весела, насмeана и грациозна 

домаќинка, за да не привлече внимание на гостинката, па 

другите да соберат два со два и да дојдат до некаков 

заклучок, таа само со крајчето на окото ја погледна 

другарката нејзина, која веќе ѝ стана блиска како сестра и 

забележа таква тажна појава, што срцето и нејзе ѝ се стегна 

во грч.  

 „Нешто се случи помеѓу овие двајца? Како гром од 

ведро небо да ги погоди? Но, што? Беа оддалечени еден од 

друг повеќе од пет-шест метри. Можи на Никола не му се 

бендиса, но тој не ни знаеше дека за него ја носиме, можеби 
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Стојан му поткажа, или пак е љубоморен на момците околу 

неа, ништо не се знае со мажите, како животни стануваат 

кога е во прашање девојка.“ Но, која и да е причината му 

беше лута во моментот на Никола што така изреагира и ја 

онерасположи нејзината другарка, која беше убава како 

ангел, а добра по душа како божица. Во лицето сега беше 

кутрата како скинат не дорасцветан трендафил и оставен на 

милост и немилост на жешкото јулско сонце. „Или можеби 

таа се запрепасти кога го препозна од сликата, па тој тоа го 

толкува погрешно, сигурно е тоа, друго објаснување немам. 

Леле, што ми е криво, колку долго го планиравме јас и 

Стојан ова, сакајќи да усреќиме двајца млади, а сега се 

помизерни изгледа од кога било. Но, немаше причина за 

мизерија. Море, да не имаат овие некоја заедничка 

историја?“ Лилјана дојде ненадејно до тој заклучок и 

одлучи по забавата да поразговара со гостинката.   

 За време на заедничкото три - четиринеделното 

патување со бродот Лилјана мислеше дека научи сè што 

имаше да научи за другарката. Но, нешто сигурно остана 

скриено длабоко во нејзината душа. Го разбра и она на што 

се сомневаше и самата откако ги слушна од Анче причините 

зошто сака да замине во Австралија, дека е таа онаа девојка 

што му замина од дома на Мирко за кој настан сè уште 

сочно се дискутираше во нивното село, дека со измама ја 

доведе дома и сосема на кратко, дека татко ѝ не ја дал за тој 

што го сака и дека болката за него не е залечена. Но, 

Лилјана, преполна со својата возбуда и животот на ново што 

ја очекуваше заедно со Стојан, не ѝ обрна подлабоко 

внимание. Вака размислуваше Лилјана додека со Стојан до 

неа одеше до секој еден гостин, разговараа, наздравуваа, 

нудеа пијачка и јадачка и играа оро на тревата во дворот, 

додека Марко се кикотеше и се провираше меѓу нозе и раце 

на присутните. Ергените сите до еден му заблазнуваа на 

Стојан, но не беа љубоморни, напротив, се радуваа за него 



~ 639 ~ 
 

и ваквите настани им го покажуваат правецот и ним, решени 

да се женат и да си го почнат животот со семејство, да го 

затворат беќарскиот самотен живот некако во куферите 

стари со кои дојдоа пред години. Најсреќни од сите беа 

двајцата среќни момци Коста и Јане на кои Лилјана им 

донесе слики и подароци од девојките за кои се верија по 

слики без да се видат. На Лилјана ѝ олесни многу кога ги 

запозна момчињата и виде со сопствени очи дека се добри 

луѓе и имаше верба дека ќе бидат среќни бракови, не сакаше 

на душа да ги земе девојките иако нивна беше одлуката да 

се нафатат да се мажат по слика. Нивните свршеници се 

очекуваше да стасаат до крајот на годината. Сè на сè, 

успешно завршена работа, само да се среди работава со овие 

двајца тешки случаи. Заминаа сите задоволни од забавата, 

се среди, се исчисти. Стојан само си свиркаше, а Марко до 

него во чекор го следеше.   

 - Стојан, оди однеси го да спие, капнат е, ние ќе до 

средиме.  

 За брзо сѐ беше на свое место и Лилјана зеде чаша 

лимонада, седна на каучот во дневната и ја свика Јана.  

– Ајде доста е, утре што ќе правиме, а? Време на претек 

имаме. Јано, ќе ми кажеш ли што се случи денес?  

 - Што, не знам на што мислиш? – А се вцрви сета во 

образите. 

 Лилјана ја пружи раката, ја погали по лицето, 

мајчински се насмевна и рече:  

 - Е, на ова мислам – покажувајќи на црвенилото. Јана 

воздивна тешко и немаше бегање, па ја кажа вистината.  

 - Видов еден познат, кој не очекував некогаш во 

животот да го видам повторно, затоа што не знаев каде се 

наоѓа, така премногу се шокирав кога го препознав. 

 - А кој беше тој и од каде го знаеш?  

Се правеше Лилјана дека не знае. Јана си ги подгризна 

усните, го скри погледот, па Лилјана ја смени тактиката. 
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 - Дали го препозна момчето од сликата во некое од 

ергенчињата?  

 Јана го крена погледот и гледаше збунето некое 

време во Лилјана, па полека очите ѝ се раширија кога сфати 

што ја прашува. Почна да мавта со главата: 

 - Не, не го препознав, и не ќе можев, сликата од 

момчето никогаш не ја ни погледнав, немав храброст. Ти ми 

рече да одберам една, јас најмалата, и ја затворив во плик. 

Зошто, беше ли тој тука? Сите беа околу мене збрани, не 

можев да дишам, па не знам кој беше, се надевам не го 

навредив.   

 Лилјана остана вчудовидена. – Никогаш ни малку не 

ја ѕирна сликата? 

 - Се колнам, ни еднаш, решив кој и да е, ќе го 

запознам прв пат овде во живо, па ако сака Бог, ќе бидеме 

заедно, ако не, ќе се снаоѓам некако. И, Лилјана, не можам 

доволно да ви се заблагодарам за оваа добрина што ми ја 

направивте. Ти седи дома чувај го Марко, но јас сакам да 

почнам да работам.  

 Јана со таква искреност зборуваше, што Лилјана 

немаше причина да се сомнева. 

 - Слушај за работа, ќе се наработиме, зборнавме веќе 

дека неколку месеци ќе се излежуваме, тамам да се 

аклиматизираме, ти да се запознаеш со момчето, па да 

видиме како ќе се одвиваат работите. А уште еднаш да не те 

слушнам да ми се заблагодаруваш, зошто сме другарки, а 

колку само ми се најде со Марко, јас тебе сум ти должна. 

Сега кажи ми нешто подетално за момчето што го сакаше, а 

за кое не те дадоа. 

 Јана ја наведна главата и повторно ја обви тага. 

 - Лиле, одамна беше, но толку многу се сакавме, 

барем јас го сакав, татко не ме даде, за што уште му немам 

простено, па се сложив бегалка да одам по него, дел од 

рувото го пренесов кај соседите со помош на мајка ми, но 
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никогаш не ми пушти збор, ниту објаснување, како да се 

уплаши од татко ми. Што му рекол, што се случило, не знам, 

но знам ме остави ненадејно пред пет години, ми го скрши 

срцето и ми го зеде со него. На Јана една солза ѝ се истркала 

од окото, ја избриша и ја погледна Лилјана:  

- И гледај денес повторно го видов него накратко како 

привидение, не можев да верувам на очиве мои, верувај ќе 

се онесвестев на самото место, таква вртоглавица ме фати. 

Не можам да се начудам и сега дури ми делува нереално, 

како да беше производ на мојата имагинација.  

 - Оф, мила, секој еден ќе се запрепасти од такво 

изненадување, туку како се вика тој твој јунак? – Лилјана 

веќе знаеше, но сакаше да го слушне името од Јана.  

 - Никола, Никола се вика – тивко рече и ги пушти 

солзите непречено да течат. – Една желба ми беше уште 

еднаш очиве мои да го видат, па да го терам животот 

понатаму, ете ми се исполни желбата, но гледам дека сега 

ќе ми биде уште потешко да изградам среќен живот со некој 

друг. Дали мислиш е женет? – жално праша Јана. „Ете силна 

непреболена љубов“, си рече Лилјана, па одговори 

дипломатски:  

 - Сите денес ги запознав не знам кој од кој е, сè ми е 

испомешано, но повеќето се ергени очигледно. Ќе го 

прашам Стојан. Ти немој да се плашиш од ништо, нема да 

бидеш турната да донесеш одлука набрзина, имај верба во 

нас.  

 Јана ја спушти главата на рамото на Лилјана и гласно 

залипа кутрата, иако си вети нов живот, нов почеток во оваа 

далечна земја, тагата ја следеше и судбината како да ја 

казнуваше, но зошто? Никола беше ист како што го 

паметеше, сеќавањата не ја излажаа, но многу позрел, 

постабилен некако, но ја дотолчи неговиот поглед полн 

болка, презир и очај, како да му се згади што ја виде, а 

нејзиното срце толку радосно ѝ затупа во градите наоѓајќи 
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ја својата друга половина во срцето на Никола. Очекуваше 

во нејзините фантазирања да го види оддалеку некаде, со 

жена и деца за рака, да му се восхитува оддалеку, ама ова 

беше полн фронтовски напад. „Како да ме обвинуваа 

неговите очи за нешто, за што? Дека го чекав и дека го сакам 

сè уште и дека ми го упропасти животот?“ Ја крена главата, 

ги избриша солзите и ја погледна Лилјана. 

- Извини, Лиле, што ти ја расипувам среќата со моето 

цимолење, малку сум пречувствителна од големи промени 

и од малку женски хормони, знаеш како е, сè ќе биде во ред, 

како што реков, преголемо изненадување ми беше.  

 - Никој не може мене сега да ми ја расипе среќата, 

немој да се секираш за мене. Знаеш што, ќе го одложиме 

некое време запознавање со момчето за да се приспособиш 

малку, договорено? 

 Јана благодарно ја погледна и кимна со главата. 

 - Ајде сега оди замиј се и в кревет, таков шок секого 

ќе го потресе. 

 Лилјана ноќта во прегратките на Стојан му раскажа 

за најновите мистери на нивните штитеници. Стојан го 

третираше Никола како негов брат а Лилјана Јана како 

сестра.  

 - Ѝ веруваш ли дека не ја видела сликата? 

 - Ѝ верувам потполно, таа кутра скршено срце носела 

и само бараше излез, ах, што ми е жал за нив двајца.  

 - Велиш ја оставил овој суртукот мој, а не обратно? 

Нешто не им се сложуваат приказните, еден од нив лаже, но 

кој?  

 - Зошто мислиш дека лаже некој? 

 - Па, Никола денес ми рече дека му е згнасено од 

жени, дека Трајана, Јована или Јана, кое ѝ е вистинското име 

на нашава гостинка, го оставила на цедило и се омажила в 

град.  
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 - Што зборуваш, бре? Не мислам дека некогаш била 

мажена. Од каде такви дезинформации? Ништо не ме чуди 

некој да има ширено лаги. А ти кажав ли дека е таа девојката 

што го остави Мирко од ваше село? За тоа да не се 

слушнало, па да мислат била мажена? 

 - Што? Аман, бре, Лиле мое, леле, сè позамрсена и 

позамрсена станува работава, за тоа да не има слушнато овој 

мојов зелен другар? Но, рече пред пет години го оставила. 

Не ќе е, но да ти кажам се воодушевуваше на девојката кога 

му кажав си ја зела судбината во свои раце и му заминала на 

Мирче. Морам сериозно да поразговарам со него, судбината 

им е наклонета кога пак ги спои на едно место и двајцата, и 

тоа слободни како птици. Само ако сака да ме види, ме 

обвини мене за заврзламата, како јас да знаев нешто. 

 - Ќе пробаме сè во наша моќ да им помогнеме, но ако 

се тврдоглави, самите ќе си трпат.  

 - Ќе му дадам некој ден на мојов другар, нека си ги 

излиже раните, па одам да пробам да му ги отклучам сите 

тајни во неговото срце.  

 Стојан длабоко размислуваше на оваа тема, му беше 

јасно дека беше огромно изненадување, но реакцијата на 

Никола откако ја виде девојката го откри многу повеќе 

отколку какви било зборови. „За така да реагира некој, мора 

да има некакви чувства“, си вели во умот, „а и Јана е 

претставена како девојка, а не како вдовица или разведена, 

од сериозни, чесни луѓе, сигурно има нешто тука не до 

откриено.“  

 Прва можност што начека Стојан му појде на 

Никола, но кога го виде, се запрепасти. Тој имаше запуштен 

изглед и беше очигледно дека пиел претерано.  „Охо, уште 

подлабоки чувства имал овој отколку што замислував“, па 

реши да биде понежен со другарот.  

 - Никола, брат како си, бре, што се случува со тебе?  
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 - Сакаш да се напиеш нешто? – Никола сè уште не 

можеше да го погледни другарот во очи. 

 - Не, фала, нека ти придаде Господ, туку кажи ајде 

она што со години не можеше да ми го кажеш, па дури ме 

обвини и за измама. 

 - Немам друго објаснување, преголема е случајноста 

– го погледна сомнително, сепак додаде – па знаеш како е, 

удри кај е најслабо.  

 - Еве уште еднаш ти кажувам, не знаев ништо за тебе 

и за неа, имав само искрена другарска желба да ти помогнам 

оти луташе потамина по животот, па ја замолив Лилјана да 

најде девојка за тебе.  

 Никола нагло го крена погледот кон Стојан и првпат 

го погледна во очи откако тој влезе кај него. Стојан го 

забележа неговиот наоблачен израз, ја крена раката да го 

смири и продолжи. – Лилјана се спријатели со девојката 

преку нивна заедничка пријателка, а јас спонзорирав и сакав 

да те изненадам и да ти дадам прв избор, се разбира, па ако 

не ја бендисаш, има многу други ергени тука, како што и 

самиот виде.  

- Ме изненади многу добро – рече Никола, но ја 

затвори устата, работата беше свршена, џабе ќе се кара со 

Стојан.  

- Никола, слушај, брат, што било, било, но гледај не 

ги затворај сите порти зад себе, ќе ти требаат да се вратиш 

може некогаш, слушај ми го зборот, гордоста заборави ја, 

јас да те посоветувам, наместо да избегнуваш, да ја 

расчистиш работава до крај, има нешто недовршено помеѓу 

вас, оти животот тешко дава втора шанса, а тебе ти е дадена 

на тацна. Но, овој пат ако ја збрчкаш работата, ништо веќе 

нема да ја исправи и ќе се каеш доживоти.  

 - Јас милион пати зажалив што воопшто ја сретнав 

некогаш – подвикна Никола, но само што ги изговори 

зборовите, му беше јасно дека не е вистина ако се сведоци 
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сите соништа и сите убави моменти со Јана, но беше одамна 

и, како што си рече, ќе остане и понатаму во соништата. 

Стојан нагло се сврти пред Никола и со тивок глас го 

подучуваше.  

- Што се случило, се случило многу одамна, Никола, 

не можеш ли да ѝ простиш, и да згрешила, млада била, 

сигурно старите притискале за в град, полесен живот. Ама 

и колку си сигурен дека се омажила? Лилјана е убедена дека 

е девојка и дека никогаш не била мажена.  

- Нема што да се прости – одговори отсечно Никола 

– било, поминало и во минатото ќе остане закопано 

засекогаш. 

- Знаеш ли, девојката на која ѝ се воодушевуваше 

што го откачи Мирко, паметиш што ти кажував на 

почетокот на годината? – Никола збунето го гледаше зошто 

ја смени темата толку нагло, но се изненади кога Стојан 

продолжи. – Е, таа е твојата Јана, не гледаш ли поради тебе 

сите до еден ги одбивала со години и се осудила на живот 

сама оти срцето ѝ е заробено во тебе. Свести се, другар, оти 

само да зинам дека е слободна, сите пред неа ќе се клањаат, 

виде и самиот без прст да мрдне, сите ги маѓепса со својата 

убавина, а за добрината и убавината на душата да не 

зборуваме.  

- За нас е крај, уште одамна, нека си ја бара среќата 

како знае и умее.  

 Стојан ништо веќе не рече на оваа тема, кажа што 

имаше да каже и го остави Никола да ги разработи советите 

и, ако е умен, да ги прифати, ако не, тој ќе страда од 

сопствениот инает. Но, остана да седи во друштво со 

другарот за кого сети дека му треба тивка поткрепа.  

„Но, не е крај, далеку е од крај!“ 

 Во мислите си рече Никола, Јана се врати во 

неговиот живот и светот што го создаде околу себеси 
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кревајќи високи ѕидини сега почна да напукнува само по 

една средба.  

- Овде заедницата е мала и е неизбежно дека ќе се 

среќаваме, каде да се оди, да одам во Сиднеј, НЕ, еднаш 

избегав, пак ли цел живот ќе бегам, нема бегање овај пат, 

што ќе донесе судбината, тоа.  

 Никола се потсети на првите денови во Австралија, 

одеше насекаде како попарен, како стаписан. Изгуби 

премногу во животот, не само девојката што неизмерно ја 

сакаше, туку целиот негов живот, и родителите, и 

татковината, и родното место. Јана стана од центар на 

неговата среќа во извор на сите негови неволи. Едно рано 

врело утро пешачеше по плажата додека сè уште светот 

спиеше и се чувствуваше сосема осамено, сам на светот. 

Гледајќи низ хоризонтот на бескрајниот океан, ликовите на 

неговите блиски и сакани еден по еден се војваа низ 

неговите мисли, откорнувајќи делчиња од неговото срце, но 

одлучи да сврти нов лист во неговиот живот и да преземе 

мерки, да направи дом од оваа нова, возбудлива и убава 

земја и да нема веќе каење, одлуката е донесена, тој е тука 

нема бегање. Од сопствената кожа не се бега, рекол 

народниот мудрец, каква само вистина е искажана. 

Годините во туѓина минуваа, а тој ги издржа со тоа што 

длабоко ги закопа во себеси проблемите и не дозволи ништо 

да се појави на површина и постепено создаде друштво, и ја 

засака новата земја Австралија. Судено му било, ете се по 

две да има, два пара родители, две земји, и засега само една 

љубов во животот. Пушти нови корени, нови пријателства 

и женски, но никогаш веќе не најде срцепарателна љубов, 

како што ја имаше со Јана. Зошто сега дозволува таква 

бурна огорченост да му го мати животот и уништува 

расположението? По изгорот со Јана, Никола не дозволи 

никој да му се приближи емотивно, стана експерт да ги 

одбегнува длабоките чувства, и долго време мислеше дека 
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веќе сè е умрено во него, сите чувства, но сега прв пат по 

долги години повторно силни емоции го навјасаа. Се 

разбудија откако повторно ја виде Јана. „Сигурно горчината 

во душата, која мислев ја преболив, а болката била само 

плитко закопана, но не и заборавена, во каква заблуда сум 

живеел.“ Несвојствено за него, доби желба да ја провоцира, 

да ја вознемирува, што е знак дека никогаш не ги надмина 

болката и неверството. Едноставно само ги заклучил. 

Неговата лутина беше повеќе свртена спрема себеси, што 

нема контрола над своите чувства и што по долги години 

повторно дозволува истото лице да му го наруши раатот 

што со тешки маки го постигна. Ако сака мир во душата, ќе 

мора, како што го советува другарот, да се соочи со 

проблемот и да го избрка ѓаволот што повторно се направи 

газда во неговата душа, и тоа што поскоро. Но, како да се 

ослободи од ова несакано, непокането чувство.  

 Никола, според реакцијата на Јана кога го виде и 

препозна, знаеше одма, интуитивно, дека и таа не е 

рамнодушна спрема него, сигурно вината, си помисли, 

нејзиното лице не покажуваше ништо, но очите нејзини ја 

издадоа. „Еднаш имав моќ над нејзините чувства, дали ќе 

можам пак да го стопам мразот во нејзиното срце“, му 

пролета мисла, „којзнае, но љубовта и омразата се браќа, 

велат.“ По долгата тишина, која се провлекуваше околу 

двајцата другари, Никола тивко, едвај чујно, со глас 

преполн со емоции, почна да ја раскажува својата тажна 

приказна. Стојан седеше со часови до него, ни да мрдне ни 

да претне, само беше тука за поткрепа на другарот, ронеше 

тивки врели солзи со него за неговите преголеми рани на 

душата.  
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Глава 55  

Раненик   

Пред 5 години, ноември 1967, с. Извор  

 

 Никола никогаш не ги оставаше работите на 

половина завршени. Беше упорен и секогаш кога ќе 

започнеше нешто, мораше да го заврши без разлика колку 

труд требаше да се вложи. Пред една недела се врати дома 

со коњот и со левата рака пикната во пазувите, потиштен и 

скршен и во тело и во душа. Остра болка го жегнуваше сè 
до срце на секое движење на раката. Беше сигурен дека е 

напукната коската во лактото, ако не и скршена. Мајка му 

Лена се вџаши кога го виде и претпостави без да праша дека 

има паднато од коњот.   

 - Сине, што стори, што направи, дај да видам ваму, 

доста е натечено, дај со пресна зелка да ја завиткаме.  

 Никола не сакаше да слушне за да оди на доктор, 

дури беше благодарен за физичката болка, која му го 

одземаше малку вниманието од поголемата душевна болка 

за Јана. „Што се случи, Боже мили, денот почна со радост 

со надеж и исчекување, а заврши во тепачка, повреда, и 

внатрешна и надворешна. Оној човек е луд, сосема луд, 

гледам зошто Јана се тегавеше некако, можеби се плаши од 

татко ѝ. Ѕвер е, тоа не е човек, со пушка ќе ми се топори 

мене како да сум крадец. Како знаеше да дојде на 

договореното место? Јана му има кажано под присила или ѝ 

го има земено писмото. Не мислам беше случајна средбата. 

Што му значеше она копиле? Човек со здрав разум нема да 

го рече тоа туку така, без причина. Којзнае што му се метка 

во таа болна глава. Прашај си ги твоите? Како ќе ги прашаш 

твоите: ’Мајко, татко, дали сум копиле?‘ Не е можно, знам 

моите биле во брак веќе речиси десет години пред да ме 

имаат мене? Сигурно сè му е испомешано на налудничавиот 
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човек, па не познава добро од лошо. Дали е можно родител 

да биде толку суров?“ 

 Но, нешто го гризеше во душата Никола, дали беше 

ова само производ на менталната болест на Борис или 

имаше некоја позадина, некое минато во кое работите се 

испреплеткани и замрсени, па сега се појавуваат полека на 

површина? Нешто му се моташе низ главата, некои ситни 

детали што никако не можеше да ги прибере и да ги 

фокусира. Фантазирам јас, во делириум од болка. Како 

единствен лек за болката земаше ракија, па и таа му го 

поматуваше разумот и безброј причини и сценарија му се 

јавуваа. Наредниот ден мајка му го повика селскиот местач 

Спасе, кој го разгледа лактото на Никола и го прогласи само 

за напукнато, му нареди да ја држи раката неколку дена 

врзана со крпа нагоре за да спаѓа отокот и му рече по 

неколку дена да почне да ја движи по малку за да не му 

остане здрвена секогаш. Никола го послуша советот затоа 

што сакаше што побрзо да заздрави и да ја одгатне 

мистеријата со Јана. „Каде беше Јана, зошто не дојде таа на 

зборното место, зошто не беше ни дома, ни на свадбата 

селска, не му верувам јас на оној будала дека се омажила 

туку така, па ме оставила на цедило. Ќе поверувам само ако 

видам со свои очи. Морам директно со Јана да разговарам и 

од нејзини усни да слушнам дали ме сака или била плитка и 

лажовна љубовта нејзина, па туку така се омажила 

набрзина. Никола беше уверен дека љубовта нивна беше 

вистинска, не може да е лага она што го има во срцето. Но, 

со нетрпение чекаше да му заздрави раката, па да ја бара 

Јана под дрво и под камен ако треба. Другарите слушнаа за 

незгодата на Никола со раката, па дојдоа да го видат, а меѓу 

нив и Мица и Иван. Никола се смееше и опишуваше како 

наводно коњот се уплашил од нешто и го фрлил уште пред 

да стаса в село.  
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 - Е, арно што Јана била во Прилеп, очигледно немало 

потреба да одиш, ако таа не е таму. Се насмеа Мица, а на 

Никола како нож да му се заби во срцето, се престраши. 

„Леле, Боже, да не е вистина што рече оној нејзин улав 

татко?“  Пот ладна му изби на челото, но сите си помислија 

дека е од болка.  

 - Којзнае колку многу те боли, Никола, жал ми е, но 

ќе ти помине за брзо, силен и здрав си. 

 - Боли, и тоа како, ме жега – одговори Никола 

мислејќи на другата болка. 

 - Е,ајде, Иван, рипај да си одиме, нека одмора 

Никола. 

 - Мицо? Има роднини Јана во Прилеп, и дали знаеш 

населба отприлика?   

 Мица го погледна чудно, во очи, па во раката, 

велејќи немски гледам нешто си наумил, но чекај нека ти 

помине раката малку.  

 - Да, има тетка, живее на едно интересно место, 

мислам Ќутук се вика, не, не, Чутуче по прилепски го викаа, 

блиску мислам до центарот, ми има кажувано Јана. Куќата 

гледала во чешма што била на ширина некоја.    

 Мица му намигна, знаеше колку многу се љубат и му 

недостасува Јана очигледно, па сака да ја види, ништо чудно 

од Прилеп да си ја донесе и дома, се израдува Мица.  

 - Ајде со среќа – му намигна повторно – и гледај 

ракава што побрзо да заздрави.  

 Никола некако издржа до саботата, па утрото рано, 

со раката цврсто врзана во темносина шамија од мајка му и 

скриена под палтото, пеш тргна до најблиската железничка 

станица до која му требаше добар час и повеќе пешачење. 

Неговите го молеа, го преколнуваа:  

 - Дете, каде сега, што работа имаш во Прилеп, чекај 

нека ти заздрави раката сосема – но Никола не можеше веќе 

да живее во неизвесност, црвот на сомнежот го јадеше од 
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натре, па заслабна, изгуби апетит и сосила јадеше за да 

животари. Слезе на железничката станица во Прилеп и се 

упати кон центарот на градот. Никола пристигна во 

моментот кога градскиот часовник отчукуваше 9 часот 

наутро. Беше пазарен ден во Прилеп, па народ вриеше во 

чаршијата, брзаа како мравки некои кон пазарот, некој од 

таму со торби со свежи намирници кон дома, а на многу 

места имаше и мали групи мажи застанати да се видат и да 

си поразговараат. Никола се доближи до двајца постари 

прилепчани и ги запраша во кој правец е месноста Чутуче. 

Му се брзаше да се тргне од центарот, да не го забележи 

некој познат од неговиот крај. Прилепскиот пазар беше 

познат посебно по сточниот пазар и многу селани одеа таму, 

да продадат или да купат некое ајванче. Еден од луѓето, 

човече на едно седумдесетина години, се поздрави со 

пријателот и му рече на Никола: 

 - А синко, Чутуче рече, ајде синко, натаму одам и јас, 

ќе те подиспратам до ќошот кај уредот, па ќе ти покажам 

каде е, блиску е, нема ни десет минути пешачење. Човекот 

го остави Никола близу до градскиот медицински центар 

познат како – уредот, му ја покажа улицата „Мице 

Козароски“ и му рече:  

- Терај само право неколку минути, па ќе наидеш на 

една широчина со чешма, е тука е Чутуче. Ајде те оставам 

со добро, со здравје. Никола учтиво се заблагодари и тргна 

со брзи чекори да си ја пронајде саканата. Стигна до 

чешмата за брзо и си дозволи насмевка на лицето, „лесно 

најдов, сум имал среќа.“ Од утрото од возбуда ништо 

немаше ставено во стомакот, ниту вода се имаше напиено, 

ниту пак нешто каснато, се наведна кај чешмата, си направи 

грст со десната рака и жедно се напи од водата. Седна на 

каменот да здивне, да си ги прибере мислите и да направи 

стратегија. Не знаеше ни име ни презиме на роднините, така 

на слепо дојде, како ќе праша каде живеат кога не знаеше 
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како се викаат? „Но, Мица спомена дека куќата гледа во 

ширината, ако е оваа ширина“, си помисли. „Но, дојдов 

овде, нема враќање додека не ја видам Јана и од нејзини 

усни не чујам што е оваа заврзлама.“ Стана, се провртка 

лево - десно, па почна со погледот да ги набљудува куќите 

една по една, очекувајќи неговото срце да препознае во која 

е неговата Јана. Направи речиси цел круг кога на десната 

страна со крајот на окото забележа девојка што стоеше 

потпрена на столб од чардакот и гледаше занесено кон 

исток некаде, кон Селечка Планина. Срцето на Никола се 

возбуди и рацете му се притресоа. – Јана е, мојата Јана, 

мојата сакана. Само што зачекори во нејзин правец со 

крената десна рака за да ѝ мавне и со подотворена уста 

спремен да го свика нејзиното име, кога се чу  длабок машки 

глас од дворот на куќата.  

 - Јано, ајде спремна си? Каде зјапаш така по планини, 

ти недостасуваат оние твои скрки, ајде слегувај да одиме в 

чаршија. Никола се подзатскри зад чешмата и седна 

повторно на коритото затоа што нозете веќе не го крепеа, но 

погледот му остана закован во Јана. Во тој момент одоздола 

се појави прво главата, па рамената, па и телото на висок, 

строен, црномурен младич, кој бавно со умерени чекори се 

искачуваше нагоре по скалите. Се доближи до Јана, ја гушна 

со една рака околу рамената и ја сврти со еден потег спрема 

скалите. Никола заборави да диши, а срцето му слезе в 

петици. На зборовите на други не им веруваше, но на очите 

свои мораше да им поверува. – Значи вистина е, ме остави, 

Јано. Зошто? Зошто? Зошто? – Телото му отрпна и омлитави 

како коски да нема во него веќе, се слизна на земјата до 

коритото и остана таму, го преплави слабост и солзите му 

се стркалаа по образите. Ја заврти главата повторно кон 

куќата каде што ја виде Јана и повторно доби доказ за она 

што беше очигледно. Ја виде Јана како под рака со момчето 

насмеани одат кон надолу кон чаршијата по патот по кој 
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Никола само што дојде. На Никола му се стемни сосема, 

темнина му завладеа во душата.  

 - Јанооооо, зошто, проклета да бидеш? Барем в лице 

да ми кажеше, а не вака подмолно. Ех, и јас будала, избор ѝ 

давам да одлучи. Готово, верба во жена никогаш веќе, ми 

направи услуга, подобро сега да се разочарам отколку цел 

живот со неа кога била ваква, безрбетник, без душа, без 

срце. Бесот царуваше во него, но нешто најдлабоко во 

срцето му велеше дека тешко ја пресудува. Се прибра и 

скокна на нозе, штрекнувајќи се од болката во раката на која 

заборави. – Јас дојдов со неа лично да зборнам, да ѝ го видам 

лицето што ќе рече кога ќе ме види, да ми каже в лице зошто 

ме остави? Се упати по нив надолу по патот, но трага веќе 

од нив немаше, додека тој очајуваше, тие се измешаа во 

толпата народ во градот. Беше во недоумица да ја бара, па 

да се соочат заедно или да си ја свитка опашката и назад.   

 - Не, ако таа ме изигра, мојата љубов кон неа е чиста 

и искрена и нема свесно сега да ѝ ја расипам среќата. Ако се 

појавам, може цел живот да ја тормози мажот поради мене, 

знам дека на мажи не им треба ни повод да бидат брутални 

кон жените, па со причина уште повеќе. Премногу ја сакам 

за да ја мразам и да ѝ наштетам, нека си живее онака како 

што си одбрала. А уште еднаш на жена доверба никако, 

љубов повторно никогаш. Ќе живеам празен живот, но на 

ваква болка уште еднаш нема свесно да се изложам.  

 Никола стаса приквечер дома некако без да биде 

свесен како лут, потиштен и со страв во душата како ќе го 

живее животот понатаму, еден момент полн со љубов, 

радост и среќа, а наредниот полн со очај и неизмерна болка.   

Родителите го видоа пеплосан и сфатија дека нешто се има 

случено, без збор татко му му тури ракија која Никола ја 

крцна одеднаш и се стресе, а мајка му постави јадење пред 

него. Онемен беше од изненадување и болка, но по неколку 
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ракии му се одврза јазикот и им ја раскажа на родителите 

целата вистината и сите случки последната недела.  

 - За раката не жалам, ќе помине. но нема да му 

простам на тоа говедо диво што ве навреди и вас и ме нарече 

копиле, простак ниеден. Сто ќерки да имам, една кај вас не 

давам, здрав човек вели така, а? – Сега Никола бесот го 

префрли на Борис. – Сигурен сум ја има дадено таму, 

граѓанка да биде госпоѓата, како царица ќе живееше овде со 

мене, ако и беше до град, и таму ќе се преселевме.  

 Пандо и Лена слушаа без збор да изустат, но на 

последните неколку реченици крвта им се смрзна во 

жилите, со страв се погледнаа, но знаеја нема веќе бегање и 

чекање погодна пригода, времето за тоа помина и сега сите 

тајни дојде денот да се изнесат на виделина. Чекаа со години 

погоден момент и го одбраа најлошиот од сите можни 

моменти. Но, немаше бегање, ако сега не се отвореа и ја 

кажеа вистината, можеби никогаш не ќе им прости.  

 - Сине, вечерај, па имаме и ние да ти соопштиме 

нешто. Никола не го ни крена погледот од масата, каде што 

стоеше прекршен со потпрена глава на рацете.  

- Јади, сине, оти и ова е тешка работа и нема да се 

трпи на празен стомак.   

 Никола тогаш ја поткрена главата и ги погледна 

родителите низ солзите што сè уште му капеа по убавите 

младешки образи,родителите плачеа заедно со него.  

 - Јади, сине, јади, па сè ќе ти кажеме.  

 Во тој момент се слушна тропот на вратата и сите 

набрзина како еден со ракавите ги избришаа солзите од 

очите и се наместија како да вечераат.  

 - Еј, вие, на време си дојдов, а вие сте почнале без 

мене да вечерате – весело извика Рада, широко отворајќи ја 

вратата. – Аууу, што убаво мирисааа манџава, мискојниии. 

Ама што ви е на сите вас што сте замолкнале некако – си 
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продолжи да си кажува Рада и да си мака со лебот домашен 

од манџата.  

 - Еј, да ви кажам, новост, Стојна се омажила, вчера 

бегалка побегнала.  

 Никола срипа како изгорен и ја напушти кујната. 

 - Што му е нему, откако ја скрши раката некако како 

да е сменет, мислев похрабар е од тоа, а тој се уплашил од 

малку болка, ама женско да е, како ќе раѓа, а?  

 - Радо, такви муабети не се прават на трпеза пред 

татко.  

 Пандо со наведната глава, кутриот, ни слушаше, ни 

гледаше. Лена, за да забошоти, праша:  

 - За кој се омажила Стојана, де, кажи? 

 Рада се впушти во надолго и нашироко раскажување, 

но гледаше голема потиштеност кај родителите, нешто ги 

мачеше, нешто поврзано со Никола, но што ќе да е? Сè 

одеше добро, Рада знаеше дека Никола е заљубен до уши и 

очекуваше за скоро да си ја земе Јана, на што таа многу се 

радуваше, ќе си има сестра дома. Сите девојки во селото 

воздивнуваа по Никола, а тој си одбра од друго место, штом 

ќе се оженеше, ќе ѝ дадеа мир на Рада, каде и да одеше, само 

за Никола ја прашуваа. Никола се врати по десетина минути, 

седна на масата повторно и отсутно со лажицата мешаше во 

манџата.  

 - Што новост имавте вие да кажете? 

 Пандо го до џвака залакот, ја остави лажицата во 

чинијата, се напи чаша вода, ги скрсти рацете пред него и 

гледајќи го сина си право во очи му рече:  

 - Сине, прости ни, ова сега што ќе ти го кажеме ќе те 

доболи, прости за болката што ќе ти ја зададеме и прости за 

тајната што ја криевме од тебе, а тоа го направивме затоа 

што многу те сакаме. Сега после, моментите заминуваа, а 

ние храброст не собравме да ти ја кажеме вистината на 

време. Мислевме да те заштитиме. Бевме одлучени дека ќе 
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ти кажеме оној момент кога ќе се жениш. Но, гледаме сега 

дека и ние многу згрешивме, прости ни, сине.  

 На Лена очите станаа како потоци, му ја зеде десната 

рака на Никола и цврсто ја држеше во својата.   

 - Што се случува, бре, луѓе, какви тајни криете вие 

од нас?  

 Рада изненадено извика.  

 - Ќерко, слушај и ти и не се мешај – ја поучи Пандо 

сè уште гледајќи во Никола.  

 - Се преколнувам самиот себе си зошто немав 

храброст  порано да го направам ова, а знаевме дека ѓаволот 

ни ора ни копа, и дека еден ден ќе дојде до ваши уши 

вистината, но извитоперена.  

 - Никола, сине, дали си уверен дека ние како 

родители те сакаме? 

 Никола само кимна со главата, не знаејќи каде води 

разговорот.  

 - Е, запомни, тоа е најважното нешто што треба да го 

знаеш. Сè друго е споредно. Те сакаме повеќе од себеси, 

повеќе од сето богатство на светот, живот наш без тебе не 

вреди, без вас двајца – ја потапка по раката Рада, на што и 

таа ја пушти славината, па ги отпушти слободно солзите.  

 - Сине, те сакаме бескрајно, но не си дете од наша 

крв, те зедовме раненик, кога беше многу млад, околу 

годиначе.  

 Никола и Рада истовремено гласно воздивнаа и зинаа 

запрепастени. Никола остана како здрвен со буквата О 

оформена на усната. Рада прва се созеде, стана, па го 

зграпчи брата си за вратот и го бакнуваше на главата додека 

солзите нејзини му ја влажнеа косата. Никола ја стегна 

десната рака во тупаница, но не ја крена да ја тресне како 

што му идеше затоа што Лена цврсто го држеше за раката, 

сакајќи со тој потег да му ја пренесе сета мајчинска љубов 

што ја чувствуваше за него. На Никола сиот свет онаков 
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како што го знаеше дотогаш се сруши во еден ден како да 

беше направен од кула од карти. Толку беше сето ова 

нереално, „дали сум јас во некој кошмар, па кога ќе се 

разбудам, сè ќе биде по старо.“ Се чувствуваше како да е во 

некоја паралелна димензија на неговиот живот каде што 

дејствата се одигруваат на поинаков начин.  

 - Малку ми беше еден, еве сега уште еден силен удар, 

од тие што најмногу ме сакаат. Затоа велат старите да чува 

Господ од бетер, еве ти што значело. Цел свет ли е вперен 

против мене?   

 Никола немо ронеше солзи, а телото му се тресеше 

неконтролирано, додека човекот што го знаеше како 

единствениот татко го гледаше и срцето му се параше од 

болка, а жената што го одгледа подобро од која било мајка 

го стискаше од десната страна, впиена во него и тивко 

плачеше. Рада сè уште го  стегаше за врат и ја потпре својата 

глава на неговата. Само плач и болка постоеше за сите нив 

во тој момент. 

 Никола се прибра малку, воопшто не чувствуваше 

омраза кон родителите, напротив, многу му беше жал за 

нив, во неговата зрелост сфати дека згрешиле многу, но дека 

тоа го сториле од љубов и страв да не го загубат. Ја истрга 

раката нежно од мајка си, си ги избриша солзите и силно ја 

гушна. И двајцата истовремено гласно залипаа.   

 - Сине мој, нема мајка што сака повеќе од мене, ако 

те немам родено, сине мој, верувај, сине мој најмил. Прости 

ни, прости ни, требаше порано да ти кажеме. Не знаевме 

како ќе ја прифатиш веста, се плашевме да не изгубиш 

самодоверба, а толку добро напредуваше и сите те сакаа и 

почитуваа. Никола само ја гушкаше и ништо не можеше да 

проговори. Пандо стана, се доближи до тројцата најсакани 

луѓе на светот.  
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 - Сине, слушај, што вели мајка ти, ние сме премногу 

горди на тебе. Не можевме да нацртаме подобар син од тебе. 

Прости, сине, прости.  

 Никола со десната рака го опфати и татко си во 

прегратката.  

 - И јас ве сакам, премногу, вие сте единствените 

родители што ги знам, и знам подобри од вас нема, само 

премногу ми дојде денес. Како светот за мене да се преврти 

наопаку.  

 - Сине, ова ништо не менува, ти си наш легален син, 

те посвоивме уште мало. Прашај сè што сакаш, тоа што 

знаеме, сè ќе ти кажеме отворено. Со текот на времето 

светот пак ќе си дојде на свое место. Рада се одвои малку од 

групата, седна на столот и со едвај чуен глас праша:  

 - А јас?   

 Сите ја погледнаа некое време не разбирајќи што 

прашува. Пандо се созеде и разбра многу добро.  

 - Мила, Никола кога ни влезе во куќа, ни ја донесе и 

среќата, има среќна ѕвезда овој Никола наш, ако во 

моментов мисли не е така, за неколку години Господ нè 

дарува и со ќерка, дојде ти на свет и нас со мајка ти ништо 

веќе не ни требаше.  

 На Никола сега многу работи му станаа јасни, 

таинствените погледи на родителите низ годините, од време 

– на време некоја сенка страв ќе им забележеше во очите, 

некои мрморења на некои од селаните, а најмногу му стана 

јасно до некаде зошто беше наречен копиле. Но беше време 

за отворен разговор и, независно колку болеше, праша 

отворено. 

 - Дали сум тогаш нечие копиле?  

 - Не, сине, туку си производ на маката на луѓето, на 

страдањата човечки, од тие пусти војни што те оставија 

сираче. Но, запомни, и да беше вонбрачно дете, за нас 

немаше ништо да менува, исто ќе те сакавме, не се децата 
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криви за гревовите на родителите. А во воено време и тоа 

беше, не страдаа само мажите, туку и кутри жени оставени 

да чуваат огништа и деца да гледаат.  

 - Бате, ти си единствениот и најдобар брат на светот, 

ова нема ништо да смени, те сакам, бате.  

 - И јас, Радо, и јас тебе, мила сестричке, не се 

сомневајте во мојата љубов за вас.  

 - Но, тогаш сè уште не разбирам зошто бев наречен 

копиле. Раненик е едно, а копиле сосема друго.  

 - Проклети да се злите јазици на народот. Ние бевме 

таинствени со посвојувањето твое, но луѓето си плетат 

приказни. Тетка ти беше девојка кога ти дојде во домот наш, 

па таа те засака и постојано те галеше и бакнуваше, па се 

слушнаа гласини дека си всушност нејзино дете. За брзо 

после ја омаживме в град и многу ретко доаѓаше, ѝ беше 

згадено од озборување. Пекаше по тебе, па често те носевме 

на гости, секогаш ти купуваше облека, те дотеруваше. 

 - Мајко, татко, Радо, ќе ми простите, но не можам 

веќе овде, не можам да ги издржам погледите на светот, не 

можам без Јана, која ме остави на цедило. Ве сакам и ве 

почитувам, но не можам, морам да фаќам магла, ми доаѓа од 

кожава да си избегам, но подалеку од оваа средина, ми треба 

барем некое време. Вие сторивте сè да ме пораснете и 

изгледате и човек да ме направите, секогаш за мене ќе 

бидете моите сакани родители. Простете и јас што ќе ви 

зададам болка, но морам да одам, морам да заминам од овде.  

 Пандо само кимаше со главата, веќе го очекуваше 

ова.  

 - Колку долго, бате? 

 - Не знам, сестро, не знам ни кој правец да го фатам 

и колку долго ќе ми треба да се приберам.  
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1972, Мелбурн 

 Никола се врати во реалноста, погледна во Стојан да 

ја види реакцијата, а нему тивко му се слеваа солзи по 

образите, долго не можеше ништо да проговори, затоа што 

и него го гушеа солзите и му го грчеа грлото, по некоја 

минута го исчисти грлото и тивко изговори:  

 - Ете Стојане тоа е мојата тажна приказна, во право 

беше, не сум тука на печалба, туку бегам од сенката моја, 

сега сфаќаш зошто не можев да зборувам на оваа тема, 

премногу е болна за мене, ете гледаш со свои очи ја видов 

со момчето, изгубив надеж на живот во тој момент, а кога 

си појдов дома, и таму ме чекаше уште едно огромно 

изненадување. Не ги сакам изненадувањата од тогаш. Ако 

ти значи нешто пријателството помеѓу нас, ова ќе остане 

тука помеѓу нас. Стојан се провлече до другарот и го грабна 

во цврста прегратка, а на Никола му се стори како навистина 

да му се преполови товарот што го носеше сам на својот грб 

сите овие години.  

 - Имај доверба, другар, знаеш дека така ќе биде. Но, 

послушај ме и за ова. Не се секогаш работите онака како 

што изгледаат на површина и како што ние понекогаш ги 

гледаме, другар, некогаш и нашите сопствени очи нè лажат. 

Си ја видел, но требало да проговориш, да ја прашаш, како 

е барем, можеше да се претставиш како пријател на 

семејството, некој далечен братучед, што било. Но, тоа 

поминало, сега гледај напред, ти се дава нова шанса, не ја 

пропуштај, те преколнувам за твое добро, исчисти ги сите 

прашалници помеѓу вас, па потоа што ќе биде, ќе биде. И 

запомни, јас сум секогаш тука како другар и како брат за 

тебе, и ако нешто сакам, е да бидеш среќен, а сега гледам 

дека не си, и барам од тебе активно да работиш на барање 

на твојата среќа.   
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Глава 56   

Зрелост   

крај на септември 1972, Мелбурн 

 

 Никола имаше огромна потреба да ја види Јaна, како 

мaгнет го привлекуваше нејзината близина и сакаше еднаш 

засекогаш да ги исчисти тајните и недоразбирањата помеѓу 

нив, па да продолжи да си го живее рамнодушниот живот 

како и порано, без некој да му го бранува кајчето. Беше ли 

животот дарен да се врви меланхолично и 

незаинтересирано? Да се давиш во сопствените мисли, а да 

не гледаш светла иднина пред себе? Нешто му шепотеше на 

Никола од длабочината на потсвеста, но тој го игнорираше.  

Повторната средба со Јана по толку години како да го 

разбуди од некоја длабока петгодишна хибернација. И, 

наместо крвта бавно и мрзливо да му се движи низ вените 

како досега, и да ги живее или, поточно, да ги животари 

деновите во самосожалување, сега нагло крвта повторно му 

вриеше, до душа сега повеќе од лутина и бес отколку од 

љубов, така барам размислуваше тој. Сепак оваа живост 

беше повеќе својствена на млад човек отколку претходната 

апатија што го имаше заземено. Сè што правеше сега го 

правеше со премногу енергија, како да сакаше вишокот да 

го потроши, да не му струи низ крвта. Додека порано, кога 

ќе најдеше малку време за себе, го поминуваше сам со 

некоја книга в рака или се обидуваше да го подобри 

англискиот, сега секој момент бараше друштво, не можеше 

сам да седи на едно место. Многу убаво знаеше ако се најде 

сам, нозете сами ќе го однесат таму каде што срцето го 

тргаше. Па, така, лумпуваше, насила пееше, се правеше 

весел и пиеше секојдневно, но секое утро беше среден и 

навреме на работа во дуќанчето. Никола беше многу 

одговорен и дури и во најголемата мизерија не можеше да 

го остави на цедило стариот газда Кочо, кој постепено го 
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губеше видот и Никола за него беше незаменлив. Имаше 

среќа во несреќата што не гледа добро човекот, инаку ќе 

забележеше одма дека нешто се има случено во животот на 

младиот човек, нешто што го има разнишано до сржта на 

коските. Редеше и прередуваше, средуваше низ дуќанот 

секојдневно кога немаше муштерии и му даваше разноразни 

идеи на Кочо за подобрување на бизнисот.   

- Ех, да сум само млад и да ја имам твојата енергија, 

синко. Вака додека можам, ќе терам, ова ми е сега и работа 

и занимација, што ќе правам дома по цел ден.   

 Помина една цела недела од првата средба со Јана и 

Никола, никако не собра храброст да се соочи со жената што 

така речи му ја зеде радоста и му ја украде среќата. „Жена, 

жена, да, и тоа каква жена“, без да сака се воодушевуваше 

машкоста во Никола, а кој топлокрвен маж немаше да 

реагира на нејзината женствена привлечност. Беше сè уште 

многу млада девојка кога се љубеа, а кај неа цветот на 

моминството сè уште не беше сосема одронет. Беа и 

двајцата зелени, недораснати, преплавени со романтични 

чувства во кои ќе се удавеа за малку. Но, сега на дваесет и 

пет години Јана ја имаше истресено од себеси кожурката на 

росната младост и зрачеше со женствена неодолива зрелост. 

Беше исто слаба и витка како топола, со танка половина, но 

имаше повеќе облини на неа, кои ѝ даваа дополнителна 

привлечност. Природата и времето ја смениле, ја искалиле 

во зрела жена, со облини спремна за семејство и за род на 

следната генерација. Никола на ова се сепна и нагло запре, 

дотогаш немаше многу размислувано за семејство. Беше 

само некоја апстрактна идеја за него, некогаш далеку во 

иднината, но сега во овој момент му се појави толку силна 

потреба за семејство и деца, што си мислеше без тоа не ќе 

може да го продолжи животот. „Оф, Јано, Јано, што ми 

правиш, што ми чиниш?“  Знаеше дека мора да разговара со 

неа и да ги расчисти работите, па ако е речено, нека пукне 
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од болка, но некако храброста го напушташе и немаше сила 

да се соочи. Се плашеше што ќе пронајде. Ако пронајде дека 

беше во право, ќе го боли, и ако пронајде дека беше 

згрешил, се излагал, пак ќе го боли, ни угоре, ни удолу 

работава. Но, барем вистината да излезе на површина еднаш 

засекогаш, белки мирот и сонот ќе се вратат, па секој од нив 

ќе си го живее животот понатаму како знае и умее. Секој 

ден носеше одлука, „Еве утре одма одам кај Стојан“, но 

другиот ден приказната се повторуваше, а тој никако да се 

прибере, да собере храброст и да се соочи со Јана очи во 

очи. Размислуваше разни сценарија, и ги отфрлаше едно по 

едно, како да се облече, каква поза да заземе, со каков тон 

да ѝ се обрати, дали да земе букет. Не, да не ѝ даде погрешни 

знаци со тоа. А најмногу размислуваше за тоа што да рече, 

со кои зборови да почне, да го отвори разговорот. „Еј, 

будало една, зошто ти е тешко да зборуваш, што маж си 

ваков? Од жена да се плашиш.“ Не е од која било жена, ова 

беше Јана на која ѝ го подари своеволно срцето и остана со 

неа очигледно до ден - денес. Јана, која повеќе од себеси и 

повеќе од сè на светот ја сакаше, а само болка му донесе.  

 Стојан како верен другар, секоја му чест, 

поминуваше по начесто на посета кај другарот за да го 

провери како е, разговараа за сè друго, само не за Јана и не 

го притискаше на таа тема, знаеше, му треба време да си ги 

среди мислите и да одлучи што ќе преземе. Насила ништо 

не бива, но Стојан гледаше голема надеж во целокупнава 

работа, затоа што како сведок на мизеријата и на едната и 

на другата страна му беше јасно дека овие двајца имаат 

премногу силни чувства еден за друг. Само човек што љуби 

може толку да страда од разочарување или не возвратена, 

односно во ситуацијава, тврдоглаво непризнаена љубов. Не 

се свесни можеби ни едниот ни другиот, но ако се најдат 

повеќе пати заедно, ќе го скршат мразот некако. Оваа 

студена војна помеѓу нив не беше здрава средина ни за нив 
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двајца ни за тие околу нив, кои ги набљудуваа како ангели 

чувари, а беа немоќни нешто да преземат, освен да им дадат 

на знаење дека се тука за нив, спремни за поткрепа и совет 

кога да им затреба.  

 Никола премногу го ценеше вниманието од другарот 

затоа што знаеше колку му е сега драгоцено времето со 

семејството. Марко, кој го засака „чичо Коле“, често 

доаѓаше со Стојан на посета, на што Никола искрено се 

радуваше и си играше со детето како знаеше и умееше. 

Стојан намерно ова го правеше да му докаже колку е убаво 

да се има челад, да ти го исполнуваат животот, да заборавиш 

на сè друго, па било да одлучи да се жени за Јана, на што 

многу се надеваше, или за друга, да знае кои се вредностите 

и која е целта на животот.   

 „Ни недостигаш, брат, на сите, куќата е отворена во 

секое време за тебе.“ Со овие зборови секогаш го оставаше 

другарот, во кои читаше скриена порака, „те сакаме, дојди 

и разреши ги работите еднаш засекогаш.“  

 Поминаа две недели од првата средба. Никола веќе 

се ближеше при крај на издржливоста, неизвесноста го 

убиваше постепено, но уште понатаму ќе се колебаше ако 

веќе секојдневно не слушаше од ергените како занесено, но 

за неговите чувствителни уши грубо, ја опишуваа убавината 

на „гостинката на Стојан“ и воздивнуваа по неа. Стојан не 

велеше ништо, но знаеше дека ергените му одат по начесто 

на гости натпреварувајќи се за раката на Јана. Стојан и 

Лилјана, во улога на горди родители, заштитнички се 

однесуваа кон Јана и им даваа неодредени одговори на тие 

упорните што сакаа сега да се женат, велејќи им нема да се 

носи одлука додека гостинката не се одмори убаво, па таа 

да си одлучи. Ја чуваа како ретко цвеќе во градина за тој за 

кој беше дојдена да се освести, да се разбуди и да каже ќе 

биде, нема да биде, да или не. И двајцата се надеваа ќе биде 

ова што побрзо затоа што како деновите минува, а Јана сè 
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уште беше неврзана за никого, знаеја дека ќе имаат навала 

на ергени и ќе немаат мир во куќата.  

 - Затоа сите што земаат роднини девојки од 

Македонија бараат или да си дојдат мажени од таму или да 

се одлучат за момче пред да дојдат овде, инаку кај можеш 

да ги довардиш од ова волците овде. Колку сум среќен само 

што те имам со мене – ѝ велеше Стојан на Лилјана.  

 - Нашиве миленици се друга категорија, а ѝ ветив на 

Јана, нема да ја туркаме насила да се мажи ако не сака. Јас 

го исполнив твоето ветување, а ти сега мораш своето. Ѝ 

ветив една цела година да живе со нас додека не се снајде.  

 - Уф, уф, мила, мир ќе немаме во куќава ако не се 

одлучат овие двајца што побрзо што сакаат од животот. Јана 

сум сигурен чека да види што ќе каже Никола, пред да 

донесе одлука, а тој дреме како мисир, се мисли додека не 

се најде некој поитар, па да му ја чапне од пред нос, па кој 

ќе го трпи после цел живот намуртен.  

 - Наместо да доаѓаат еден по еден да ни го 

расипуваат раатот дома, ќе ги каниме ергените на викенди, 

па нека гледаат, нека си ја пробуваат среќата, а може и овој 

твој тврдоглав другар љубомората да го забрза малку.  

 - Одлична идеја, но ајде на две недели да 

организираме забава, сакам и јас да прошетам малку, да ги 

видам парковите, пазарите, центарот на градот, така и Јана 

ќе има еден викенд слободен без додворувачи, ха,ха.– се 

насмеа Лилјана.  

 Кој чека, ќе дочека, така се вели. – Така и Стојан и 

Лилјана едно неделно попладне по ручек си седеа во дворот, 

си пиеја кафе и уживаа во убавиот сончев ден, кога се зачу 

ѕвончето на предната врата.   

 - Ах, пак некој ерген, сега кој и да е, не го пуштам, 

минатата недела имавме забава со нив.  

 - Не биди толку злобен, си ја бараат среќата луѓето – 

му се насмевна Лилјана.  
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 Стојан ја отвори влезната врата со сериозен израз на 

лицето, спремен да му рече на кој и да е дека им е жал, но 

семејството има намера да излезе на прошетка. Но, кога го 

виде гостинот, се насмеа и го грабна во една топла цврста 

машка прегратка.  

 - Еј, што да превртам сега, мислев заборави каде 

живеам, ајде, ајде, влегувај, гледам со еден чекор си за 

внатре со другиот како да ти се бега.  

 Пред врата срамежливо стоеше Никола, свежо 

избричен, намирисан, дотеран со букети цвеќе за жените во 

домаќинството и се разбира играчка нова за Марко. На 

Стојан очите му играа од ќеф, „еве се вразуми детево, му 

дојде умот, ајде белки ќе ме спаси и ќе си ја преземе 

одговорноста за Јана, како што треба да биде.“ Вака 

размислуваше додека го водеше гушнат другарот кон 

дворот. 

 - Лилеее, да видиш кој ни дојде, сега навистина ме 

усреќи. 

 Лилјана стана и му се фрли во прегратка и таа знаеше 

одма што значи посетата од овој важен гостин во кого и таа 

гледаше како спасител на нивниот мир и семејно 

спокојство.  

 - Каде е Марко, му донесов нешто? – Прво праша за 

детето, а сакаше да дознае каде е Јана, го фати некој 

нелогичен страв. „Боже, да не се омажила додека јас се 

мислев, па ако се омажила, со среќа нека ѝ е, јас донесов 

одлука само да разговарам, па понатаму што ќе биде, нека 

биде“, се лажеше Никола самиот себеси. 

 - Марко заспа пред малку, игравме со топка еве овде 

во дворот, но кај и да е, ќе се разбуди, па ќе му ја дадеш 

играчката, но немој да се трошиш и секое доаѓање да носиш, 

ќе го расипеш детето.  

 - А, не, први другари сме, умно дете е како 

родителите.   



~ 667 ~ 
 

 Никола стоеше простум вражајќи, неодлучен што да 

прави сè уште со букетите в раце.  

 - Лилјана, повели, овие се за тебе. 

 - А за мене? Ништо, а? – повторно го гушна Стојан 

другарот. Никола го одвои едниот букет со црвени 

трендафили и му го тупна в лице – Еве и за тебе. – На што 

сите прснаа да се смеат, иако сите до еден знаеја за кој беше 

наменет тој букет. Но, Стојан и Лилјана како договорени го 

оставија да се помачи и самиот да праша за Јана. 

 - Најголем подарок за мене си ти, брат, што ме 

удостои да ме посетиш, ништо друго не барам, ниту сакам 

од тебе, ајде сега што ќе се напиеме? 

 - И јас едно кафе, ако не ви е тешко. 

 - Зошто тешко, еве одма одам, Стојанче, сакаш и ти 

уште едно?  

 - Зошто да не, ајде и донеси малку ракиичка. 

 - Не за мене, не ракија. 

 Стојан ја крена десната веѓа, но не рече ништо.  

 - Многу ми е мило што те гледам тука, другар – 

нагласокот беше на тука, што имаше двојно значење. А 

Никола сфати одма, па одговори:  

 - Од некои нешта нема бегање, каде и да одиш, те 

следат, и на месечина да се качиш, ќе те најдат, па ете реков 

да се исчистат некои нејаснотии што побрзо. А слушам 

многу за твоите забави, најпопуларен си во цел Мелбурн.  

 - Ха,ха,ха, да ти кажам право, повеќе ми одговара 

анонимноста, не можам да се справам со толку 

популарност, но гледам Лилјана ужива да биде домаќинка и 

да пречекува гости, тамам ќе ѝ дојде да не мисли многу на 

нејзините што ги остави таму. Првите неколку години се 

најтешки. 

 - Се, но не е исто со семејството заедно и сам како 

што беше ти. 



~ 668 ~ 
 

 - А ти многу добро ја знаеш причината за мојата 

популарност – и му намигна, но тоа беше сè на што 

алудираше Стојан кон Јана. 

 - Каде ви е гостинката? –Како незаинтересирано 

праша Никола, што Стојан не го излажа ни за миг.  

 - Ја избркавме малку од дома да се соземеме, ни 

навалија ергени, ден и ноќ, сега кога заѕвони ти бев спремен, 

ако беше некој друг, да го грабнам за партали и да го фрлам 

на улица.  

 Никола само го погледна, ги поткрена веѓите 

прашално и ги стисна усните, но чекаше стрпливо Стојан да 

каже сериозно. Можеби е излезена со некој од мангупите на 

прошетка, да ѝ го покаже градот, но главата на љубомората 

се поткреваше, па Никола ја притисна насила, „па не ќе седи 

дома по цел ден.“ Стојан смешкајќи се го набљудуваше, но 

го остави некој миг да го јаде црвот на сомнежот. Тој 

момент на тивка битка помеѓу двајца силни карактери го 

прекина Лилјана, која го донесе кафето на тацна, две 

парчиња торта за Никола и една осмина мазник. Секоја 

недела Лилјана, како и дома, месеше нешто и секогаш 

правеше нешто благо. Никола се оттргна од мислите и се 

загледа во домашното јадење, кое во него пробуди тешки 

носталгични чувства. Лиги му потекоа и покрај тоа што веќе 

беше ручан.  

 - Ооооо, благодарам, Лилјана – и го чапна мазникот 

од чинијата пред Лилјана да ја  стави на дрвената маса. 

Стојан гласно се насмеа:  

 - Ех, да знаеш колку е вкусно, цела тепсија мавнав – 

а на Лилјана ѝ намигна – нека сети што е домашно јадење 

од вешта домаќинка направено.  

 Никола на два - три пати го голтна мазникот. 

 - Вкусен е, ваков јас олку танок никогаш не можам 

да го направам, но ме учи гостинката моја. 

 - Јана го правеше?  



~ 669 ~ 
 

Му излета на Никола без да сака. 

 - Да, Јана, како неа вредна девојка не познавам 

навистина. Но, повторно домаќините не дадоа доброволно 

образложение каде беше Јана во моментот. Никола, за да ја 

скрие збунетоста, грабна парче торта, го касна и полека го 

џвакаше, се сврти нагло кон домаќините: 

 - Ќе кажете ли сега каде е Јана? Гледам дека чекате 

цело време да прашам.  

 - Гледаме и имаме време да те чекаме додека 

уживаме во твоето друштво што ни го скрати во последно 

време. Ееех, ете дојде време жена да нè раздели – се 

шегуваше Стојан со другарот.   

 Никола се поднасмевна на шегата и го зеде другото 

парче торта. Лилјана се сожали на крај и одговори за да го 

избави од мизеријата: 

 - Јана ни ја зеде на поседок другарка од нејзиното 

село. Вита се вика. Се најдовме случајно на пазарот во 

Футскрај пред некој ден, па дојдоа вчера да ја земат. Одма 

ми е веќе празна куќата без неа, а Марко само цимоли по неа 

тета, тета, сакам со тета Ана. Ако сакаш, ќе ти дадам адреса, 

накај северните предградија живеела другарката, но не знам 

да го изговорам името на населбата, толку се чудни 

имињата овде.  

 - Не, не ми треба адреса, дојдов вас да ве видам, па 

патем и со мојата стара познајничка. – Како да не му е гајле 

одговори Никола, но како нешто да му излета од душата, се 

стегаше се надеваше да се видат, да расчистат, па сега 

повторно ќе минува низ истите чувства, да, не, одам, не 

одам. Знаејќи дека Јана не е дома кај Стојан, Никола се 

ослободи и почна по начесто да ги посетува. Често го 

земаше Марко и сами одеа до блискиот парк да го ниша или 

да си играат со топка, оставајќи ги сами малку наново по 

четири години „младоженците“. Но, Јана постојано му беше 

во мислите и се надеваше секој пат кога ќе дојде кај Стојан 
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дека ќе ја најде неа како насмеана го чека и му се фрла во 

прегратка.  

 - Еј, Никола, како ти стасаа мислите таму, си вети 

само разговор, немој сега наново да ми се заљубуваш, па пак 

маки да си тргаш – се караше, се учеше самиот себе, сепак 

насмеаниот лик на Јана онака како што ја паметеше од 

младоста не го напушташе.  Сакаше така да ја гледа, среќна, 

насмеана, а не со тој тажен поглед што ѝ се врежал во 

прекрасното синило на нејзините очи.  
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Глава 57  

Порој  

крај на септември 1972, Шепартон 

 

 Три дена по првиот неуспешен обид на Никола да 

стави крај на неизвесноста што висеше над него деноноќно, 

Јане, бившиот цимер на Стојан, со коj често излегуваа 

заедно, доби покана за на скара наредната недела во 

„кантри“, на фармата кај братучед му Павле, до каде имаше 

отприлика час до два возење. На Никола не му беше многу 

мерак во моментот за шетање, туку сакаше што побрзо да ја 

види Јана, да се објаснат еднаш засекогаш, па секој да си го 

врви патот во свој правец. Но, Јана сè уште беше на гости 

кај другарка ѝ, а Стојан и Лилјана беа некако таинствени во 

одговорот кога ќе се врати. Се лутеше малку на нив, без 

своја волја, што ја пуштиле подолго од еден ден на гости, 

„како ли ја пазат така, кога решиле да ја доведат тука, треба 

подобро да се грижат за неа, да не ја грабне некој, без таа да 

сака.“ Овие мисли го мачеа, но не сакаше да ги искаже и да 

ги навреди другарите. Стојан и Лилјана пројавија желба да 

одат на фармата на гости и го замолија Никола да ги одведе. 

Тој се понуди да им го позајми автомобилот, но Стојан беше 

упорен дека автомобил и жена на друг не се дава, па така 

неволно се нафати да оди за да ги одведе со својот 

автомобил. Лилјана беше пресреќна, ќе излезе надвор од 

градот, да види како личи австралиската природа, засега 

само асфалт, цигли и штици и по некое дрво по улиците и 

дворовите имаше видено, ѝ недостасуваа широките зелени 

пространства од родниот крај, мирисот, на косена трева, на 

свежо ожнеана пченица.  

 Никола потајно се надеваше дека Јана ќе се врати до 

недела, па и неа ќе ја вози во автомобилот. Сакаше да се 

покаже како успешен човек со автомобил, кому сè му е 

рамно и полно и да ѝ докаже дека нејзиното неверство 
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воопшто не го засегна, како и неа што не ја засегна тоа што 

го остави така без збор, без писмо, без ништо, како да не 

постоеше никогаш за неа. За да ги отфрли мачните мисли за 

Јана, Никола се потсети на денот и околностите под кои го 

купи автомобилот и како Стојан го разубедуваше, а сега го 

молеше да го вози. Каков парадокс само?  

 Пред неколку месеци кога Стојан ја пазари куќата за 

поволна цена, Никола пак му се понуди да му позајми пари, 

но Стојан, очекувајќи дека во блиска иднина и нему ќе му 

требаат парите за да си купи своја куќа, го одби учтиво, 

велејќи дека има доволно и дека банката му даде доволно 

кредит, па ќе си го исплаќа пополека на рати. Никола тогаш 

го зеде Стојан под рака и го одведе кај најблискиот „форд“ 

дилер за автомобили и на самото место си купе „форд 

фалкон“ во црвена боја, со две црни ленти напред, речиси 

нов, една година стар модел од 1971. Стојан се обиде да го 

разубеди, да ги штеди парите за куќа, за имот, но Никола го 

игнорираше, го плати автомобилот со чек во готово и го 

напика Стојан во него, па се повозија наоколу низ Мелбурн, 

па и надвор по околните населени места. Стојан дотогаш 

немаше излезено од Мелбурн, па и веќе беше сторена 

работата, џабе ќе се буни, така што на крај омекна, па му 

честита на другарот.  

 - Со здравје да си го возиш, ама со невеста за брзо 

време. – Вечерта се собраа со друштво да се напојат и да 

честат како што беше редот и за куќата и за автомобилот. 

Никола стана завист за сите момци и познати и непознати, 

некои му заблазнуваа, арно направи, си дозволи еден 

луксуз, еднаш се живее, а пак тие пошпараџиите го кудеа, 

си ги фрла парите за џабе на куп метал на тркала, наместо 

куќа да си купи или да се врати да си купи имот, печали, 

печали, па фрли ги за џабе. Никола ги слушаше, си 

свиркаше и се потсмеваше, знаеше дека повеќето од завист 

зборуваат. По две недели откако Стојан се всели во својата 
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куќа, Никола одлучи да го разгледа соседството на Стојан, 

па еден ден, одејќи пешки до неговата куќа, сврти да оди по 

друг пат и на соседната улица, која беше всушност сокаче, 

виде табла со информации дека куќата се продава. Ни 

Никола не знаеше што го натера и зошто му се допадна 

куќата, беше мала дрвена, со најсветла нијанса на 

зеленикава боја на штиците, а столбовите на верандата беа 

обоени во темнозелена боја. Верандата се протегаше по 

целата должина на куќата и на средина под прозорецот 

имаше поставено една дрвена клупа, што многу го привлече 

Никола. Овде сите се криеја и седеа во задните дворови, 

ретко кој ги користеше предните дворови, но оваа осамена 

клупа како да им одолеваше на текот на времето и на модата 

во оваа туѓа култура, исто како што и Никола некако им 

одолеваше на притисоците од средината за „нормален 

живот“ според стандардите на другите. Одлучно ги запиша 

телефонскиот број и адресата на агенцијата за продажба на 

куќи во тефтерчето што секогаш го носеше со себе во џебот 

од кошулата. Во животот на Никола се вброи уште една 

тајна затоа што никому не кажа за оваа „домаќинска 

постапка“. Во неделата утрото Никола ја паркира својата 

гордост на улицата покрај тротоарот пред куќата на Стојан 

и свирна со сирената на автомобилот неколку пати, па 

излезе и се потпре на автомобилот додека чекаше да излезе 

Стојан со семејството. Марко ги ококори очите од оваа 

голема играчка и сакаше да седи кај воланот, Никола го 

остави малку да си поигра додека другите се сместуваа. На 

Никола ентузијазмот за прошетка некако му спласна откако 

сфати дека и денес нема да ја види Јана. Стојан го погледна 

чудно, па си се намести на предното седиште оставајќи 

повеќе простор назад за Марко да се шири.  

 - Машина ли е ова, машина и пол – го фалеше 

автомобилот Стојан – да ја исплатиме куќата, па и ние ќе си 

купиме една.  
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 - Ваква сакам како на чичо Коле – се јави Марко 

одзади, на што сите се насмееја.  

 Низ разговор и смеа времето помина, та никој не 

забележа кога веќе стасаа. Никола имаше книга со мапи што 

добро ја проучи пред да тргнат, а имаше и доволно знаци по 

пат да им дадат правец. Стасаа околу единаесет часот, па 

Стојан и Лилјана тргнаа по Марко, кој се спушти со трчање 

кога виде кучиња кон куќата. Никола остана одзади и се 

врткаше околу автомобилот. Имаше уште неколку 

автомобили паркирани без ред едни натаму со предниот 

дел, други наваму. Се протегна Никола малку од долгото 

седење, па со лесен чекор се упати кон куќата што беше 

опкружена со веранда на предниот дел и двата странични 

дела, но од овој агол тој гледаше само еден од страничните 

делови. Ја следеше вревата на присутните и мирисот на 

скарата и изгледа пристигна последен од сите гости, кои 

веќе беа сите со шише пиво во раката и задлабочени во 

гласни разговори.  

 Само што заврти кон верандата, погледот на Никола, 

како стрела водена од некој невидлив магнет, му се закопа 

право во Јана, која со две други жени стоеше под едно 

огромно јаболково дрво полно со цут. Никола остана како 

закован на место, а погледот не можеше да го оттргне од неа 

и да сакаше. Не знаеше колку долго така стоеше, времето и 

просторот престанаа да постојат околу него, и сè друго 

освен Јана. Јана, која стоеше свртена целосно кон Никола, 

го крена погледот како нешто таинствено да ја привлече и 

погледите како секавици им се вклештија. Погледот траеше 

миг или вечност, ни еден од нив не знаеше да каже, но 

волшепството прва го прекина Јана кога го скри погледот и 

ја сврти главата надесно кон една од другарките. Никола сè 

уште стоеше на местото како маѓепсан, нешто го тргаше кај 

неа, го влечеше, но тој одолеваше со сите сили во себе.  
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„Не тука, има премногу сеирџии, приватност ни треба за 

сериозен разговор“, си велеше додека сè уште занесено 

гледаше во преубавиот профил на Јана. Косата сега ѝ беше 

исчешлана и пуштена надолу по рамената, ѝ го урамуваше 

овалното лице, а на страните ѝ беше фатена со чешлиња за 

да не ѝ паѓа во очи. Беше убавина, свежина, милина за 

гледање, рај за очи, со косите онакви какви што ги 

паметеше, а не како сегашните овдешни моди, жените со 

кратки разбушавени коси. Модата сегашна диктираше 

носење кратко за жените, но Јана и тука се држеше до своите 

принципи и носеше фустан во сина боја долг до колена. Што 

и да виде, сè одобри Никола со своето објективно око. Но, 

болка го стегаше што не е негова, што не може за рака да ја 

фати, да ја прегрне. Двете другарки околу неа, кои 

очигледно беа по некоја година постари, потскокнуваа од 

радост и од време – на време ја гушкаа и бакнуваа Јана, 

правејќи му завист на Никола, кој сакаше да го смени 

неговото место со нив. Едната од жените се заврти и покажа 

нешто кон куќата и Никола тогаш забележа дека е бремена 

можеби околу шести - седми месец, ако не го лажеа очите.  

 - Еееј, Никола кај си, бе, ајде сè изедовме – му свика 

Стојан, кој во тој момент ќе тргнуваше да го бара, но одма 

забележа каде му беше погледот и си се насмевна под 

мустаќ. – Ајде дојди ваму на едно пивце, и да се мезиш 

малку, гледај колбасиве се домашни, како старокрајски, 

мискојна мирисаат.   

 Никола се приближи и најнапред се поздрави со 

домаќинот Павле, со кој се немаше видено од поодамна, а 

тој му подаде шише пиво, па се чукнаа со шишињата да 

наздрават. 

 - Од кога те канам да ме посетиш, еве конечно дојде 

време да ме удостоиш со посета, а веќе три години откако ја 

имам фармата.  
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 - Не се најде време досега, но ете бидна, убаво место 

имаш овде, навистина. Како оди работата? А уште поважно, 

дали си задоволен? 

 - Работа многу, но многу и род дава, убава земја, се 

живее многу добро, и подобро ми е сто пати на отворено да 

си бидам, на чист воздух, отколку да црнчам по смрдливите 

фабрики. 

 - Сите сме селани, па нè влече земјата, тоа го знаеме 

најдобро. Никола зборуваше, но погледот му се вртеше кон 

Јана. Домаќинот забележа, се поднасмевна и му покажа со 

прст.  

 - Ене ја невестата моја Верка, онаа таму најрусата од 

десно, онаа пониската, по калеша, како буренце – се 

доближи до Никола, го поттурна со рамото и му намигна – 

е Вита, братучетка на Верка моја, урнебес е, само кажува 

нешто, а онаа млада убавица веќе ја знаеш сигурно, 

гостинката на Лилјана и Стојан. Но, она што не знаеш 

верувам е дека сите се од исто село, Малиново, планинско, 

но виде ли ти што раѓаат тие скрките, само убавици. – 

Домаќинот го шибна в ребра Никола, и продолжи да си 

кажува со хумор во гласот.  

 - Гледај, Коле, опули си ги очите каква гулабица ни 

долета од Македонија, ех, да бев помлад, а, бе, личотија, 

еден глас што има, чиниш мед ѝ тече од устата. Моиве 

братучеди веќе се уловени, на едниот му доаѓа за скоро 

невестата, а другиот се пофали, си најде девојка и веќе 

прави документи, а не знаев. Се лути Верка моја, сакаше да 

му најде девојка од нивното село, ха,ха, ќе се соберат многу 

жени од нивното село да не ни кренат револуција, ха,ха,ха – 

си се изнасмеаја на шегата на Павле, кој исто така беше 

зборлест како што ја обвинуваше свеската негова.  

 - Ако, де, и за нив убаво ќе биде, ќе имаат друштво, 

со познати да се дружат, животот не е лесен во туѓина. 
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 - Туку ти, суртук еден, си застанал овде со стари 

женети муабет да правиш, оди со чупето поразговарај, треба 

да те жениме – се доближи до Никола и му шепна во доверба 

– овде има неколку беќари, кои само зјапаат во неа, но 

ниеден не собра храброст да ѝ пријде до сега, како 

маѓепсани се, како женско да немаат видено, ха,ха,ха, ако не 

побрзаш, ќе ти ја грабне некој од пред нос.  

 - Кому му е среќата, тој ќе ја грабне, за кого ќе 

одлучи судбината.  

 - Ех, судбината одлучувала, ако не си помогнеш 

самиот, треба да се приближиш до пилено, да слушнеш како 

пее или џивка, па да му ги погалиш пердувчињата, да видиш 

колку се меки, па да си одлучиш, судбината само до некаде 

ти помага, збирај ум во оваа лична глава твоја – го префрли 

Павле шишето во левата рака и со десната го удри Никола 

по глава на шала. 

 Така течеше разговорот со смеа и шала, додека 

Марко и Зора и Маре, девојчињата на Павле и Верка, се 

бркаа наоколу по тревникот, се пикаа под масите, додека 

трите кучиња ги следеа во чекор. Домаќинот по ручекот 

пушти касетофон со македонска народна музика и звуците 

на Сариевски, Бадев и Васка Илиева се разлеваа по 

широкиот двор, галејќи ги душите на сите присутни што 

секој на свој начин тагуваше по својот роден крај, по 

најблиските и по животот оставен таму неповратно. Сите до 

еден го запреа разговорот и спласна џагорот кога Васка ја 

писна да ја пее „Судбо моја, судбино“.  Душата на Никола 

се разнежи, секогаш откако дојде овде кога и да ја 

слушнеше песната, мислеше некој како за него да e 

напишанa, му ја корнеше душата, дури солзи му се навирија, 

а солзите навистина слободно течеа по образите на 

присутните, кои без срам отворено ги покажуваат своите 

носталгични чувства. Речиси сите до еден зинаа да ја следат 

Васка со треперливи гласови.  
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 Никола толку многу се растревожи од песната и од 

близината на Јана, му доаѓаше да липа на глас, го остави 

шишето на масата и се заврти кон куќата, ги искачи 

неколкуте дрвени скали и го пронајде купатилото, ја 

затвори врататa зад него и со лутина ги избриша солзите 

што продолжија да капат.  

- Што ми е мене, како бебе станав – почекори натаму 

- наваму во купатилото, но место не го држеше, се изми, се 

освежи малку, се повртка внатре, па повторно излезе надвор 

на верандата, надворешно посмирен, но внатрешно сè уште 

потресен. Го крена погледот кон хоризонтот и забележа 

дека темни облаци се движат од исток што ги оцртуваа 

тешките чувства во градите. Зеде уште едно пиво од малиот 

фрижидер на верандата и седна на дрвената клупа поставена 

за таа цел. Мажите беа седнати на масите блиску до скарата 

на десната страна од куќата, а жените и децата седеа некои 

на столчиња, а некои на ќебиња на тревата под 

јаболкницата. Сите беа внесени во разговорот и никој не ни 

забележа дека надоаѓа бура. Сонцето печеше сè уште, но се 

чувствуваше мирисот на дождот.   

 Јана седеше сама на ќебето послано со свиткани нозе 

на една страна и се потпираше со едната рака, а со другата 

го галеше едно од кученцата што си легнало до неа 

преморено од бркањето на децата натаму - наваму. Лилјана 

седеше на неколку метри до неа и му подвикнуваше нешто 

на Марко, а Вита и Верка седеа на столови. Јана го галеше 

кучето и личеше сосема отсутна, само со тело тука, а не со 

дух. Никола се сети дека многу го сакаше нејзиното куче 

Џеки, кое понекогаш ги наоѓаше заедно на нивното омилено 

место покрај рекичката. Нејзе сега, беше убеден, ѝ беше 

најтешко од сите присутни, најнова сега дојдена во туѓа 

земја, без своите најблиски. Лицето лично ѝ беше згрчено, 

ја наведна главата кон кучето, а косата мека како коприна ѝ 

се разлеа околу лицето, но Никола забележа дека беше 
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готова да заплаче. Зошто? Што ја мачеше? Носталгијата или 

јас? Никола едвај се воздржа да не појде до неа, да ја грабне 

во прегратка, да ѝ ги избрише солзите и да ја утеши дека сè 

ќе биде во ред. Не знаеше дали сè ќе биде во ред и за него, 

а не за неа. Како маѓепсан ја следеше со поглед и виде како 

се наведна кон Лилјана, ѝ шепна нешто на уво, а таа само ѝ 

кимна со главата и се загледа во неа, па го сврти погледот 

кон Никола гледајќи го продорно некое време, како да го 

обвинуваше некако. Јана ја исправи главата, ја зафрли 

косата назад, која се вееше зад неа на грбот долга до средина 

на плеќите, и со брзи чекори се упати по патеката кон 

малото вештачко езерце што секој фармер мораше да го има 

во оваа убава, но за вода жедна пространа земја, инаку 

добитокот ќе исцркаше за вода летно време. Куќата беше на 

височко поставена така што се гледаше наоколу 

пространиот овоштарник со јаболка и круши на една страна 

и нивите огромни не се догледуваа на другата страна зад 

езерцето. Околу подалечната страна на езерцето имаше 

евкалиптуси и помали џбунчиња останати таму сигурно 

уште кога се чистела вегетацијата домородна за да се 

ослободи аграрното земјиште. Но, по кривулестата патека 

кон езерцето имаше посадено дрворед на борови од двете 

страни, исто како што имаше и на влезот кон фармата. Тој 

што ја имал претходно се обидел да ги донесе изгледот и 

мирисот на европската вегетација и да ги трансплантира 

тука во австралиската. Беше интересна симбиоза на двете 

сосема различни флори, едната овдешната светлозелена, со 

ретки лисја, кои едвај даваа сенка со европската потемно 

зелена, со широки крошни на дрвјата.  

 Јана за брзо се скри од погледот на Никола зад 

боровите дрвја што беа околу две - три метра високи. 

Погледа уште малку сега станат и потпрен на оградата од 

верандата, па полека со мака го сврти и погледот и  

вниманието кон разговорот на мажите.  
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- За работа на фарма или на фабрика? – долови дел 

од разговорот. 

- А, бе, ако ми беше за селска работа, не доаѓав овде, 

ќе си ги работев нивите дома кај нас – одговори некој од 

присутните.  

- Не знам за вас, но мене земјата ми е во крвта, не 

можам затворен како добиток во штала по дванаесет часа на 

ден, прави робови, да лупам на машини цело време, на 

човекот земјата и отвореното небо му се потребни – страсно 

ја бранеше Павле својата одлука да се занимава со 

земјоделие.  

 Денот почна сончев и убав без ниеден облак на 

небото, но сега се заоблачи и нагло се стемни така речи. 

Никола погледна во небото и самиот се изненади колку брзо 

стасаа темните, полни со дожд облаци, кои пред малку беа 

далеку на исток зад езерото. Погледот таму му отиде, а во 

тој миг одеднаш ступоти еден силен грмеж и одма потоа 

небото се отвори и гргна да истура силен дожд. Сите 

присутни прснаа да бегаат дома и се точеа покрај Никола, 

кој сè уште заштитен стоеше на верандата. Никола, како 

некоја небесна сила да го натера, без да размислува го 

грабна чадорот што претходно го забележа исправен до 

вратата во аголот, ги скокна одеднаш сите четири скали и, 

додека другите се сетија дека гостинката не е тука, Никола 

веќе со трчање беше на пола пат до неа. Лилјана, која беше 

спремна да тргне сама, се насмеа, „ако, арно ќе им дојде од 

ова дождов, ќе ги вразуми малку.“ Никола трчаше додека 

порој од дожд се слеваше околу него, излезе од кривината и 

ја забележа Јана како стои и зјапа во немирната вода, не 

обрнувајќи внимание на дождот. Накисната до кожа беше 

како маче, а контурите на женственото тело се оцртуваа под 

накиснатиот материјал на фустанот. Изгледаше 

величествено како некоја мистична или вонземна појава. 

Можеби ги распозна чекорите на Никола зад неа низ 
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шумолењето на дождот, се заврти кон него, а во тој момент 

на нејзиното лице се оцртуваше таков изглед на болка, што 

кај него се јави заштитничка желба, да ја земе во своите раце 

и да ѝ ја врати насмевката на лицето, онака како што ја 

знаеше пред години. Но, знаеше дека овој момент на 

слабост кај неа беше привремен, поради носталгијата 

сигурно, но дека длабоко во душата беше силна како челик. 

Со сините очи, сега заматени од дожд помешан со солзи, го 

прострела со лутина и му даде на знаење да не се доближува 

до неа, погледот нејзин му кажуваше толку јасно како да 

прозбори. Никола само немо ѝ понуди да дојде под чадорот, 

а нејзе на целата нејзина мизерија ѝ се појави мала насмевка 

на аголот на усните, која не стаса до нејзините прекрасни 

сини очи. Јана само ги рашири рацете и покажа дека од олку 

повеќе не може да биде поводена. Тој нејзин гест го стопи 

малку мразот кај Никола, па упорно продолжи да го држи 

чадорот подаден спрема неа, а сега и него дождот го 

пелтечеше и го изводени сосема додека трепне. На негово 

големо изненадување, таа прва проговори со својот ѕвонлив 

глас. 

 - Благодарам за понудената заштита, Никола, но не 

ти се чини дека премногу доцниш? 

 Никола многу добро го сфати двојното значење на 

она што Јана го изговори, но зошто? Како да прочита 

обвинување во нејзиниот глас, но во моментот вниманието 

му беше насочено кон божествената накисната девојка пред 

себе, впивајќи ги сите црти од нејзината фигура. Долгите 

нозе, танката половина, бујните гради, кои прекрасно се 

оцртуваа на прокиснатиот материјал на фустанот, долгата 

коса сега залепена на образите, изгледаше како морска 

сирена штотуку излезена од водите и дојдена да го мами 

како Одисеј што бил измамен и заробен од сирените. Но, 

Никола уживаше во ова слатко заробеништво, без негова 

свесна волја, му надојде силна желба, а нозете негови сами 
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се движеа без негова команда кон неа како во сон. Како 

некој да управува со него, само една мисла му пролета низ 

главата, „каква ли моќ сè уште има над мене, што ќе беше 

оваа волшебна сила што толку ме влече.“ Јана остана како 

закована на местото. Виде како се доближува до неа, но не 

се ни помрдна и неа нешто ја држеше закована на место. 

Никола го испушти чадорот немарно, кој се истркала на 

надолнината по калта и запре на работ до водата, а тој со 

двете раце посегна по нејзините, студени како мраз, и 

цврсто ги стегна, а топлина се разлеа по нејзиното тело со 

молскавична брзина. По само неколку моменти немо 

стоење, на Никола му требаше поголем контакт со сирената 

негова, постепено се доближи до неа, ја спушти главата на 

нејзиното чело, и така стиснати еден до друг стоеја заедно 

чиниш вечност. Сè друго престана да постои околу нив, 

ниту дожд, ниту ветар, ниту грмотевици слушаа. Јана 

чувствуваше како пулсот забрзано ѝ чука, а рацете ѝ се 

тресеа, додека неговото цврсто, мускулесто тело беше 

допрено до нејзиното меко женствено. Бранови на жештина 

ја преплавуваа, рацете на Никола се обвија околу нејзината 

танка половина и уште посилно ја припи до себеси, а таа 

како маѓепсана не ни помислуваше да се истрга, здравиот 

разум исчезна, останаа само голи чувствата измиени од 

поројниот дожд, од сите наслаги собирани низ годините во 

осаменост. Како Јана дома да си дојде, како тука да ѝ беше 

местото, како по ова да трагаше цел живот, како во некаква 

паралелна реалност да постоеше, и посака овој момент 

никогаш да не исчезне, да трае вечно. На Никола рацете, 

постепено, бавно се лизгаа по нејзиното тело, по нејзината 

витка става како самовила, додека таа се топеше од возбуда, 

тој со двете раце ѝ го заокружи лицето, ѝ ја поткрена главата 

нежно наназад, додека неговата уста постепено се 

доближуваше до нејзината. Се гледаа право во очи и се 

давеа меѓусебно, тој во синилото нејзино, а таа во неговото 
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зеленило. Усните им се споија во најслаткиот бакнеж што 

живот дава, полн со чувства, созреани од болката што 

двајцата ја претргаа. Ни едниот ни другиот знаеше кога 

едниот почнува, а другиот завршува, беа едно тело, еден 

дух, едно срце, како створени еден за друг. Занесени така во 

својот свет, заштитени од погледите на останатите од 

превезот на дождот и на дрвјата, не ги ни слушнаа брзите 

чекори што со шлапкања низ вирчињата вода на патеката 

брзо се доближуваа кон нив. 

 - Јано, Јано – се слушна придушениот глас на Верка 

низ дождот, но продре како од огромна далечина во нивната 

свест расипувајќи го нагло волшебниот миг за страдните за 

љубов две срца. Никола зашеметен имаше чувство како 

нагло да се разбудил од сон, се штрекна и ја отпушти Јана 

нагло, а во тој момент таа почувствува како топлината да 

згасна во душата, како сонцето постојано да зајде, и 

темнина повторо зацарува во неа. И двајцата растреперени 

се бореа да си го повратат здивот, и да се однесуваат како 

ништо да не се случило, но црвенилото на образите на Јана 

ја издаде и се познаваше од месечина.  

 Верка запре нагло кога ги виде заедно. „Уф, види го 

овој, не чека ниту миг, одма во лов по нашето Јанче“, се јави 

восхит кај неа, таа наметната со палто и со широк црвено -

бел чадор стоеше подалеку од нив неодлучно, но се созеде 

брзо и им се обрати.   

 - Ајде брзо дома, вие двајца, не е ова време за надвор, 

ќе настините вака накиснати, што ли му се случи на времето 

што се расипа вака, а колку убав почна денот. Верка се 

насмевна под мустаќ, со рака ја подзема Јана и ја наметна со 

палтото што го носи на рамената.   

- Ајде брзо, ќе изѕемнеш, чупе, нема да си простам, 

ми дојде првпат на гости и да те настинам, што ќе речат 

твоите, нема да ми простат никогаш, немој да ме секираш 

вака.  Јана послушно тргнува со Верка без да го погледне 
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Никола, но Верка запре, го понуди со рака да се прибере под 

чадорот, а Никола одмавна со главата покажувајќи на 

чадорот што лежеше на земјата, а водата матна 

потскокнуваше преку него и се вливаше во езерцето. Јана 

беше сосема изгубена и занесена и дозволи Верка да ја води 

како дете.  

 Никола остана и понатаму на брегот како стаписан, 

гледајќи како дождот остава траги на водата со секоја капка 

за одма потоа да исчезне во неповрат трагата. Како 

моментите со луѓето, те ги има, те ги нема, како никогаш и 

да не биле. Не можеше да верува што се случи пред малку 

во овој порој од дожд и уште поголем порој, речиси потоп 

на емоции. Ја проколна Јана повторно што има таква моќ 

над него, а уште повеќе ја проколнуваше својата слабост кон 

неа. Ова не го планираше: Само будала може истата грешка 

два пати во животот да ја направи, а јас сум на добар пат да 

бидам тој будала. Морам да ја контролирам мојата проклета 

страст кон неа затоа што ќе ме распарчи. Овде совеста, 

разумот му зборуваше, додека потсвеста и срцето си имаа 

свој ум и поинакво гледање на работите, секоја клетка во 

неговото тело беше разиграна и распеана од средбата и 

допирот со Јана, а тоа Никола уште повеќе го лутеше и со 

бес се наведна, го грабна чадорот, го истресе и со намуртено 

лице, потемно дури од облаците, се упати назад кон куќата.     

Никола го остави дождот да го плеска по главата, лицето и 

телото за да го олади и вразуми малку, никако не можеше 

да се ослободи од чувството дека беше нејзин затвореник, 

роб кому може со малиот прст да му заповеда. Што 

понатаму, не знаеше ни тој, но му беше јасно дека 

страдањето ќе му се зголемува со секоја нова средба, не 

можеа да останат ладнокрвни еден на друг и неминовни беа 

други вакви случки. Ќе се уништат еден со друг. А знаеше 

дека е бескрајно љубоморен на секој еден што ќе се 

доближи до Јана. Како, Боже, да се спасам? Да не излегувам, 
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нема шанса, и зошто мојот живот да си го менувам за неа. 

Ќе го пречекувам секој ден како што доаѓа, можеби 

чувствата ми се силни сега затоа што ми зададе длабока 

болка што била само површински заздравена, сега се 

откорна повторно, се отвори раната. Но, и ме изненади, не 

очекував уште еднаш во животот да ја видам. А да ја 

спраштам Македонија, да ги видам старите? Не, Никола, 

будало една, не може да бегаш постојано, од кожата не се 

бега. Ајде нема тука роднини, сигурно за брзо ќе се омажи 

за некого, па после ќе ми биде мирна главата.  

Но, нешто во душата му шепотеше дека нема да има мир 

никогаш веќе без неа.  
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Глава 58   

Признание   

октомври 1972, Мелбурн 

 

 Никола се фрли со сите сили на работа следната 

недела и работеше како никогаш порано, иако секогаш беше 

вреден и она што можеше да го заврши во денот никогаш не 

го оставаше за наредниот ден. Се обидуваше да се внесе во 

работата и да заборави на случката од минатиот викенд, кој 

го мачеше постојано со својата слатка горчливост и сосема 

го збуни и го потресе од корен. Денски успеваше некако 

малку да добие здив затоа што претежно размислуваше за 

горчливиот дел на сета оваа ситуација и бараше некаков 

излез, но во долгите ноќи Јана и слаткиот бакнеж се враќаа 

многу посилни во сонот од реалноста за да го тормозат 

немилосрдно. Се разбудуваше облеан во жешка пот, покрај 

срцето, сега Јана и сонот му го одзеде. При крајот на 

соништата секогаш без исклучок сонуваше дека ја губи, 

секоја ноќ различно сценарио, но на слична тема, како Јана 

му ја зема друг, ја оттргнува насила од неговата прегратка, 

а толку цврсто ја држи за рака и се обидува да ја задржи, но 

ликот на момчето никако не можеше да го види. 

 Годините поминати во Австралија по траумите 

доживеани на млади години го научија да ги чува длабоко 

скриени чувствата, така надворешно не покажуваше многу 

дека нешто го мачи. Само Стојан, кој како сокол го 

набљудуваше, забележа дека е вознемирен, дека води 

жестока битка во себеси, но тактично го остави самиот да ги 

избрка демоните од главата и да ја сфати вистината што тој 

веќе ја согледуваше. Но, едно му беше мило, што другарот 

се разбуди од долгогодишната дремка и чувствата сега му 

баботеа низ врелата младешка крв. Никола ближеше дваесет 

и осум години и крајно време беше за будење, инаку низ 

дремка ќе ги пропуштеше сите бродови на животот.  
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 Никола знaеше дека Јана во средата се врати кај 

Стојан и Лилјана и без да сака некако здивна како да му 

олесни на душата. Само во нив имаше доверба дека ќе ја 

чуваат како родители. А од што ќе ја чуваат? Та, таа не беше 

веќе дете, за ова не ни размислуваше. Не можеше и да 

сакаше да не дознае каде е и што прави Јана затоа што, освен 

што Стојан онака како наводно незаинтересирано 

кажуваше, туку слушаше и од секој еден со кој ќе стапеше 

во контакт. Но, најмногу се разбира се нервираше кога некој 

ерген отворено се лигавеше по неа, па Никола одвај се 

воздржуваше да не му ја тупне една и да му ја затвори устата 

засекогаш.   

„Оф, Боже, што ми стана, никогаш не сум бил 

агресивен човек, ми ги сврти паметот и животот, ме врти на 

мало прсте како сака, што чудо беше ова?“   

 Но, ете беше решен успеа да одолее некако и да не го 

посети Стојан во текот на неделата, а премногу му 

недостасуваше Марко и друштвото на Стојан и Лилјана. 

 Следниот викенд наближуваше, а Никола си 

правеше планови и ги отфрлаше еден по еден. Стојан му 

спомена забава кај него, а Никола само ги крена рамената, 

не давајќи одреден одговор. Сè уште беа многу пресни 

сеќавањата од минатиот викенд за да може трезвено да 

разговара со Јана затоа што се плашеше со ваков емотивен 

набој дека ќе ја повтори истата грешка, телото ќе го издаде, 

ќе победи над разумот кога ќе се најде во близина на Јана. 

Сакаше очајнички да разговара, да се убеди дека тој бил во 

право и бил измамен, иако црвот на сомнежот постојано го 

гризеше, и нешто му велеше дека можеби згрешил и самиот 

си ја нанел болката. Но, многу води протекле под мостот 

оттогаш , па сега требаше да се најде некоја златна средина 

каде што и двајцата ќе живеат некој пристоен живот, но не 

заедно, никако заедно, еднаш скинатото секогаш ќе беше 

крпено и најслабо на работ, па можеше пак да се скине. Низ 
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ваквите размислувања Никола се израдува кога во петокот 

доби покана за ручек кај Гаштовци, кои живееја во 

населбата Јаравил, блиску до железничката станица. Тие беа 

од соседното село до Извор и се имаа сретнато во 

Македонија пред години, а пред една година сосема 

случајно се сретнаа на пазарот во Футскрај, каде што 

Никола често одеше да купува продукти за дуќанот. Илија, 

Драга и нивните две синчиња многу го сакаа Никола, кој 

често ги земаше децата да ги прошета во паркот Футскрај и 

секогаш беше спремен да им помогне ако им требаше 

нешто. Немаше појдено неколку месеци кај нив затоа што 

викендите ги поминуваше во дотерување на куќата на 

Стојан. Илија беше дограмаџија по занает, па неколку пати 

и него го свикаа да помогне со дрвенариите низ куќата. Така 

беше и тука, далеку од родниот крај тој дел од културата си 

го доведоа печалбарите и секој помагаше секому кога ќе 

затребаше. Гаштевци беа пример за идеално семејство за 

Никола. Илија и Драга меѓусебно се почитуваа, и двајцата 

имаа смисла за хумор, така со нив во друштво секогаш 

имаше смеа и шала и Никола си одеше дома откај нив 

секогаш расположен. Ги сакаше нивните две деца Миле и 

Гоце, кои беа на шест и седумгодишна возраст, а тие него го 

обожаваа затоа што никогаш не пропушташе да им однесе 

чоколади или бонбони и да игра со нив во дворот со топка, 

а тие го сакаа бескрајно и му скокаа околу вратот секој пат 

кога ќе појдеше кај нив.   

 Неделата дојде и Никола одлучи наместо да вози да 

попешачи малку до станицата „Флиндерс“ во центарот на 

градот, па таму го фати возот до Јаравил.   

- Николаааа, ајде повели влези, другар – пријателски 

го пречека Илија – дојди ваму, ајде да ми помогнеш, мене 

ме оставија да го надгледувам ручекот, а другите ја 

спраштија в црква, грешници се тие, мора да одат да бараат 

прошка. А што велиш ти ние еве ќе си се прекрстиме и 
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причестиме со оваа лутава домашна, да ни ги исчисти злите 

духови, ха,ха,ха – гласно се смееше Илија додека ја 

отвораше витрината да го извади шишето ракија. Никола се 

поднасмеа, ја позеде чашата што му ја подаде Илија, крцна 

една поголема голтка, се стресе и проговори:  

- Море, не само злите духови, и нас ќе не сотре оваа, 

отров, бе, силна, каде е салатичката, оваа ќе ме кутне вака 

на голо.  

- Ех, ехе, ех, што маж си ти таков четворен, едно 

ракииче да те кутне – одговори Илија додека отвораше во 

фрижидерот да ја извади салатата.  

- Е, таков четворен од три четвртини!    

- Аха ха,ха – се кикоти Илија – ќе ме пресмееш, да 

пукнеш, ајде доста, ела ваму да си седнеме како луѓе 

намира.  

- И децата ли заминаа?  

 Никола се обѕрна наоколу да пронајде да не се кријат 

некаде, па да го изненадат како што обично правеа кога 

доаѓаше на посета.   

 - Ех, децата сега не се делат од скутот на мајка им, 

каде таа, тие пред неа. Но, имаме и други гости покането 

денес, повесело да ни биде, па ќе ѝ помогнат на Драга, инаку 

толку се палави, не ќе може да се справи со нив сама. Ајде 

дојди ваму да ја наместиме масата надвор – продолжи Илија 

во еден здив не давајќи му време на Никола да дојде до збор.  

 - Ете, така – си ги затресе рацете задоволно, па ја 

подмести масата надвор на верандата – а сега ајде да ги 

донесеме и садовите. Никола го следи во чекор и ги 

исполнува наредбите на Илија. Затоа му се допаѓаше ова 

семејство, како свој го третираа, а не како гостин. Никола го 

отвора плакарот во кујната и посега по садовите надесно.  

- Не, не, не тие, туку тие одлево, поубавите за 

посебни пригоди се, за луѓе – го спречи Илија додека ги 

изнесуваше садовите.  
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- Еј, де, пријателе, јас толку пати доаѓам, ниту еднаш 

со нив ме немаш пречекано, јас не сум човек? 

- Ха,ха,ха – го плесна по тилот – ти си човек, човек и 

пол, ама си наш, како домашен, овие се за гости.  

 Никола само ги поткрена веѓите, го остави првиот 

куп садови, па го грабна другиот и ги изнесе надвор на 

масата. Сè беше спремно, уште да се врати домаќинката со 

гостите.  

- А кои ви се други гости? 

- Едни пријатели, ќе видиш, стрпи се – и погледна во 

рачниот часовник – кај и да е, ќе дојдат, месото е печено 

веќе, супата и салатите спремни, пивото се лади во 

фрижидер, а, бре, ова е живот, уживанција, колку ги сакам 

неделите, но затоа понеделникот ми е мачно да одам на 

работа. Но, ако не беше така, немаше можеби да уживам во 

неделите, што велиш, а? Се заприкажаа така, за ова, за она, 

всушност домаќинот кажуваше, а Никола со пола уво 

слушаше, мислите километри далеку, кога некаде без да 

сети се зададоа палавите Миле и Гоце. Се втурнаа во куќата 

и право кај Никола, кој во тој момент со Илија се најде во 

кујната да го исклучат шпоретот.  Децата возбудени му се 

фрлија и се бесеа на него како мајмунчиња, Илија со смеење 

тргна кон влезната врата да ги пречека гостите, а Никола им 

дозволи на децата да го свлечкаат на подот и таму се бореа 

и прпелкаа. Никола спругнат на подот се преврти на 

плешки, а двете деца грабнати под двете мишки ги 

скокоткаше, а тие вражеа со сите четири, пиштеа и се 

кикотеа наизменично, се премалуваа од смеа. Никола, 

целосно внесен во играта со децата, не забележа кога 

гостите влегле во куќата и сега сите на куп збрани на 

отворената врата гледаа во нив со насмевки на лицето. 

Погледот негов одма се впери во една личност, која стоеше 

сама одзади, и смеата му секна нагло на лицето. Додека 

другите коментираа гласно, се поздравува, Јана остана 
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здрвена на вратата гледајќи право во Никола. Чувствата ги 

чуваше длабоко скриени во себе, но внатрешно топлина ѝ 

се разлеа низ душата гледајќи го така весел и расположен 

каков што беше во младите години, оној Никола кого го 

сакаше бескрајно. Од првата средба овде беше само налутен 

и бесен, како да не е тој истиот од минатото. Сосема беше 

сменет и на Јана, иако срцето сè уште ѝ тежнееше по него и 

ја чувствуваше огромната животинска привлечност меѓу 

нив, оваа нова верзија на Никола воопшто не ѝ се допаѓаше.   

„Што му е нему, не ми е јасно, но ако отсекогаш бил 

ваков по карактер, а го прикривал, или јас заслепена од 

љубов не сум забележала, ми направил услуга што си 

замина од мојот живот.“  

 Со разумот вака размислуваше Јана, додека срцето ѝ 

кажуваше друга приказна и ја тегнеше кон него да му се 

фрли во прегратка.  

„Без разлика што ми зададе огромна болка и многу 

пострадав за него, не му мислам зло и сакам да си биде 

среќен и весел, онаков како што го замислував додека 

мечтаев по него“, си помисли.  

 Никола нагло ја прекина играта, се чувствуваше 

посрамено, така спружен на подот, ги подудри дечињата по 

задникот и им рече:  

 - Доста играње, сега имаме друштво, треба да 

бидеме пристојни. 

- Не, не, сакаме уште – викаше помалиот Гоце.  

- Ајде во друга пригода – им шепнува Никола.  

Драга се врти кај нив и им подвикна: 

 - Ајде доста, какви диви деца, ајде станувајте и да се 

поздравите со гостите, а и ти, Никола, многу ги разгалуваш 

– му се пушти и нему. 

 Никола само им намига на децата, а тие, сè уште 

намуртени поради прекината игра, станаа и срамежливо 

отидоа кај гостите да се поздрават. Брзо заборавија на 
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играта кога добија чоколади од гостите, па повторно 

живнаа.  

 Никола, така седнат сега на подот, продолжи да 

гледа во Јана без да трепне. Неа ја обви црвенило кога 

забележа како Никола зјапа во нејзините усни, и сфати што 

размислува, магичниот момент се прекина кога Јана 

засрамена го наведна погледот. Никола во еден скок се 

исправи, па најпрво срдечно се поздрави со домаќинката 

Драга, која зад него се вртеше низ кујната, па потоа со Диме 

и Вита, со кои се запозна минатиот викенд на фармата, а кој 

викенд Никола сакаше да го заборави.  

- Никола, гледам зрел си за семејство, другар, ние со 

нашите така не си играме како ти со туѓите деца – му 

зборуваше Илија додека ги водеше гостите надвор кај 

поставената трпеза.  

- Зошто тогаш ги имате ако не си играте, тие тоа 

сакаат.  

- Ќе те видиме и тебе, море, ќе ти дојде време, па ќе 

видиш колку време ќе имаш за игра кога ќе треба ден и ноќ 

да работиш, да исплаќаш куќи.  

 Немаше бегање, па малку од учтивост, а повеќе од 

што не можеше да одолее и мораше да ја допре, Никола ѝ 

подаде рака на Јана гледајќи ја право во очи, се насмевна со 

устата површински, но зелените очи ја стрелаа со таков 

силен интензитет, што мислеше ќе ѝ продре во душата. Јана 

ја обзеде уште поголемо црвенило затоа што сега погледот 

му шараше по нејзиното женско тело. Ја чувствуваше 

неговата потреба како да беше оформена пред нејзините 

очи, но беше како од бес повеќе отколку од каква било 

љубов, се прибра и проба да ја истрга раката од неговата. 

Никола ги забележа бесот и лутината во нејзините очи во 

моментот кога се формира. „Аха, не е рамнодушна ни таа 

спрема мене. Ако, де, нека страда како и јас“, па, сè уште не 
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испуштајќи ја од поглед одговори галантно на коментарот 

од Илија.   

- Е, па, секогаш е така, изгледа туѓото е секогаш 

послатко – и го впери немилосрдно погледот кон Јана, 

чиниш ја стрела. Таа збунето го погледна, а одма потоа 

бесот ѝ се врати, па Никола очекуваше искри да пролетаат 

секој момент. Јана се прибра, па студено гледаше во него, 

одлучена да не потпаѓа под неговото волшебно влијание. 

Никола пак кисело се поднасмевна, нешто во него не му 

даваше да ја остави на мира, имаше желба да ѝ зададе болка, 

да ѝ возврати за раната што таа му ја зададе, се доближи кон 

неа за еден чекор, а таа стоеше стаписана и тивко ѝ рече: 

- Мило ми е да видам дека авантурата од минатиот 

викенд не оставила трајни последици на тебе.   

 Јана гласно вовлече воздух на неговото нетактично 

алудирање на прегратката на дождот, го прострела со бесен 

поглед, но за брзо бесот се претвори во тага. Се 

преколнуваше за својата немоќ да му одолее и илјадници 

пати ја анализираше случката од минатиот викенд. 

Споделија  бакнеж и прегратка, за кои очигледно и двајцата 

се каеја, а Никола си замина без да рече еден единствен 

збор.  

„Зарем не заслужувам едно кратко ’извини‘ да ми 

рече за минатото? Затоа сега си поигрува со мене, ме гледа 

како слаб плен, не само љубовта негова, туку сега ја изгубив 

и гордоста моја пред него, сè поради мојата слабост.“ Ја 

крена Јана главата гордо и му одговори мило за драго.  

- Мило ми е да го забележам истото и кај вас – се 

заврти нагло и си излезе надвор во дворот.  

 Никола, без да сака, сега искрено се насмевна 

чудејќи се и си мавташе со главата. Му беше некако мило 

што му возврати. На Никола по оваа средба му стана јасно 

дека Јана не е рамнодушна на него, како и тој што не беше 

рамнодушен на неа. Некако, како ова сознание да го 
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развесели, па се вклучи во разговорот и во забавата додека 

Јана ја набљудуваше од далеку, така внесена во разговор со 

другите, секогаш учтива, пријатна, гледа на секого да му 

обрне внимание. Но, секогаш околу неа имаше некоја аура 

на отсутност на духот, тоа нешто не беше така во минатото. 

„Што ли се случило?“, се прашуваше безброј пати. „Дали ја 

мачи одлуката, дали се кае за мене, можно ли е? Можеби 

никогаш нема да дознам. Но, факт е дека секоја средба со 

мене поттикнува некаква силна искра, како оган да гори во 

неа, како вулкан што само чека момент да избие и да 

преплави сè околу себе.“ Спомените од минатата средба сè 

уште беа свежи, шумот на дождот околу нив како пласка 

рамномерно по тревата, гранките и земјата, како 

симфониски оркестар да им свиреше нежно, креирајќи 

романтична средина за двајцата изгорени за љубов млади 

луѓе. Нејзината витка става, која со таква занес се припи до 

него, обвиена околу него, како направена за него, мирисот 

нејзин, сладок на пролетно цвеќе, женствен, мирис на 

младоста, на стариот крај, на свежината, беше освежување 

за духот во споредба со остриот мирис на евтини парфеми 

какви што носеа овдешните кенгурки, на еден километар ќе 

ги сетиш. Мораше да признае, Јана му беше во крвта и 

будеше огромна желба во него.  „Можеби поради спомените 

ме потсетува на убавиот безгрижен живот во младите 

години, а умот за да се заштити ги блокира подоцнежните 

трауми.“  Се чувствуваше растргнат на два дела, едниот дел 

сака да биде со неа постојано, другиот дел да дува и да бега 

од неа. Веќе знаеше дека многумина се интересираат за неа, 

„за таква убавина богами“, сигурен беше за брзо дека некој 

ќе ја грабне, при толку мажи овде, и најгрдата девојка ќе 

најде момче за час, не дека има грди девојки, сите се убави 

на свој начин. Девојките наши се реткост овде, неминовно 

се доближува до олтарот со друг, се спрема за мирен брачен 

живот со некого со кој нема да биде среќна. А како пак знам 
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јас“, се сепнува Никола, „можеби дека јас нема да бидам 

среќен, не значи и таа.“ Тешки борби се водеа во мислите 

негови, а никаков победник немаше, страдањето и болката 

му се зголемуваат во интензитет. Чаре ама? По години 

повторната средбата со неа ги отклучи портите на браната 

на најдлабоките емоциите. Нивната сила беше огромна како 

цунами да го нападна, го изненади, мислеше дека веќе нема 

да биде способен за длабоки чувства, но колку бил во 

заблуда. „А зошто беше тоа?“, се прашуваше самиот себеси 

и не сакаше да си признае. Се инаетеше нешто во него 

досега, но одговорот веќе многу добро го знаеше, не 

можеше веќе да се преправа, без двоумење си призна самиот 

себеси дека сè уште ја сака и дека отсекогаш ја сакал од 

првата средба во шталата, па дури и низ сите години во 

странство постојано за него беше само Јана. Едноставно 

имаше потреба да биде со неа, гореше за неа, таа беше 

кислородот во неговите гради, кои без неа се грчеа од болка, 

но мораше да ги прикрие овие чувства, ќе си страда тивко 

во душата цел живот, но нејзе ќе ѝ даде шанса ако може да 

најде барем ронка среќа во овој живот. „Нели е тоа 

вистинска љубов, да му дозволиш на оној што го сакаш да 

одбере каков живот сака да живее.“ Се чувствуваше 

подобро откако си призна и ја донесе одлуката. Ја 

набљудуваше Јана, додека разговараше со другите, а срцето 

му крвавеше и му се параше од болка.  

 Заврши ручекот, а Никола воопшто не сети дали јаде 

нешто, дали беше вкусно или не, празнината во желудникот 

му зјаеше, но знаеше дека не е гладен по храна, туку по Јана. 

Жените станаа да раскренат и потоа останаа внатре некаде 

во куќата, а тројцата мажи останаа надвор со пивцата. Кога 

Јана ја снема од неговата близина, Никола почувствува како 

топлината и ведрината да заминаа со неа. Беше околу три 

часот попладне кога одеднаш од некаде се појавија Стојан, 

Лилјана и Марко и ја збогатија трпезата на Илија. Марко 
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додека трпнеш веќе се впушти во игра со домаќинчињата 

Миле и Гоце, само како што дете во неговата невиност и 

чистота на духот, неоптоварено со социјалните норми на 

однесување, може слободно да преоѓа од една ситуација во 

друга и да се чувствува сосема природно каде и да се најде. 

Возрасните како созреваа така стануваа покрути и се 

чувствуваа слободно само во позната средина, обврзани со 

непишаните правила на однесување, врежани во нив 

постепено од помлади години. Лилјана, откако се поздрави 

со мажите, го погледна малку Никола со поткрената веѓа и 

се мушна внатре да се дружи со жените. Таа и Драга добро 

се знаеја, се имаа видено повеќе пати, а се запознаа преку 

Никола, но со Вита се запозна откако дојде Јана и на целото 

нејзино приговарање оваа настојчива млада жена ја зеде 

Јана така речи насила на поседок кај неа. Кога Вита ќе 

намереше нешто, немаше попуштање, но имаше ведра 

природа и добра душа, така Лилјана ѝ прости за брзо и сега 

веќе беа спријателени како со години да се знаеле. Низ 

брборењето на Вита, Лилјана научи многу за Јана и 

нејзиното детство, ова знаење ѝ ја зацврсти довербата дека 

Јана беше целокупно од глава до петици една прекрасна 

личност по карактер, имаше добар збор за секого, спремна 

секому да помогне, скромна, вредна и некако несвесна за 

својата природна убавина и привлечност, кои уште повеќе ѝ 

даваа шарм. „Сосема ми е јасно зошто момците не ја 

оставаат на мира, зрачи и со надворешна, а уште повеќе 

внатрешна некоја убавина, те прави среќна да си во нејзино 

друштво. Еве и јас од прв миг кога ја запознав, ми стана 

премногу блиска како сестра, има таква ѕвезда, што би рекла 

тетка Пара. Но, овој наш Никола, не можам да го разберам, 

што се противи толку и веќе не си легне на брашното, се 

гледа дека се создадени еден за друг. Нивната привлечност 

може човек со голо око да ја забележи. Колку долго ќе ја 

играат оваа игра?“ Се прашуваше Лилјана затоа што 
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нејзиното добро срце веќе не можеше да издржи од болката 

што овие двајца млади си ја задаваа сè подлабоко и 

подлабоко со секоја средба. Гледаше како Јана венее 

повторно и се штрекнува секој пат кога некој ќе затропаше 

на вратата, не можеше да го издржи разочарувањето нејзино 

кога ќе видеше дека не е Никола, и го бараше и во исто 

време стравуваше од средбата со него. Учтиво седеше и 

разговараше со ергените што доаѓаа да ја запознаат и да ѝ 

дадат на знаење дека се заинтересирани, но Јана со паника 

во очите ја замолуваше Лилјана да не ја остава насамо со 

никој. Лилјана не можеше да се начуди на нејзината цврста 

волја затоа што беше убедена дека сè уште ја нема видено 

сликата од момчето за кое се нафати на слепо така речи да 

дојде. Не ни прашуваше веќе со зборови, само со поглед, а 

Лилјана како да ѝ одговараше: 

 „Во свое време самиот ќе се открие.“  

 Но, ги чувствуваше разочарувањето и стравувањето 

на Јана затоа што знаеше дека ниеден не ја привлече Јана од 

ергенчињата што бараа секаква можност да се доближат до 

Јана, откако на видикот повторно се појави Никола и 

повторно го распали пламенот на нивната љубов, кој тлеел 

неугаснат сите овие години. Лилјана во нејзината среќа со 

својот сопруг и детето сакаше сите околу неа да бидат 

среќни. Но, оваа ситуација малку ѝ ја поматуваше среќата и 

размислуваше што друго да се направи за да се освестат 

овие тврдоглави прекрасни, инаетчии, кои своеглаво ја 

затвораат насила вратата на среќата, која зјапаше 

подотворена и им го покажуваше правецот до неа.  

 Никола, седнат на масата, баш размислуваше да си 

замине за скоро, а како изговор ја спремаше наводно 

намерата дека е поканет кај Стојан, па така, подзинат да 

зборне, се изненади кога ги виде, се зацрви од срам, затоа 

што за малку, ако зинеше, ќе го фатеа во лага. А штом еднаш 

ќе те фатат луѓето во лага, довербата ја губиш за век, а 
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Стојан и Илија ги ценеше и почитуваше најмногу од сите 

другари. Можеби поради нивната зрелост и среќа, што беше 

сигурен семејствата им го даваа и едното и другото, имаа 

цел во животот, знаеја за што работат, а домот секогаш им 

беше топол и весел. Никола беше сосема свесен дека таа 

домашна среќна атмосфера кај другарите многу го 

привлекуваше и го потсетуваше на своето среќно детство. 

Се сети на родителите, кои го одгледаа и го сакаа 

прекумерно, на сестрата, кои ги остави во солзи и тие 

прекршени од болка за него. Ја стресе главата да ги оттргне 

мислите, па значајно го погледна Стојана и му стана јасно 

дека немаше забава кај него денес, или беше мамка или џабе 

забава кога ергените нема да му дојдат без гостинката дома. 

Никола се вклучуваше и исклучуваше од разговорот повеќе 

отсутен отколку присутен со духот, кога одеднаш Илија, кој 

седеше од неговата десна страна, го шибна в ребра: 

 - Ејј, бе, кај си забеган со умот, за тебе зборуваме, 

што велиш за чупето, ваква можност друг пат нема да 

начекаш, време ти е за женидба, а девојчево мана нема, само 

месо дома дошло ха,ха,ха – полугласно му рече на Никола.  

 - Навистина, Никола – се вмеша и Диме – имаш среќа 

да ја видиш, да ја одмериш, еве јас по слика се оженив како 

и многумина други тука, па фала му на Бога се погодивме, 

ми ја весели куќата, еве Господ и со мало ќе нè израдува. 

Луксуз е сега да си бираш сам со свои очи. 

 Само Стојан го слушаше разговорот, но ништо не 

рече, сите стрпливо го гледаа Никола и чекаа одговор. 

Никола му се закани да не соопштува никому за тоа зошто 

всушност Стојан ја спонзорира девојката, а не некој од 

ергените како што сите правеа.  

 - Девојката мана нема, се сложувам, но уште од коњ 

не слегла така речи, вие одма сакате да ја дадете за некој, 

оставете ја на раат, нека се снајде малку во оваа туѓа земја – 

дипломатски одговори Никола.  
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 - Море, ние не се брзаме за нас, туку за тебе, суртук 

еден, има веќе сериозни кандидати за Јана, слушам, кои ја 

немаат големината на душата како тебе да ја остават да 

одмори, да подзаборави на родниот крај и нејзините. Под 

нос некој ќе ти ја земе, не мораш да се брзаш со женидби, 

иако си зрел, дури презреан, но барем дај ѝ на знаење дека 

се интересираш.  

 - Кој рече пак дека се интересирам?  

 - И тоа е можно, и тоа, но не кај топлокрвен маж – се 

насмевнуваат другарите и разменуваат погледи – на онаа 

убавина човек умрен да е ќе покаже интерес, не ти, здрав 

прав маж. Но, ние да те опоменеме како другари да си 

одлучиш самиот дали те интересира или не за твое добро, 

па чупето да си го бара чарето, а ќе има избор колку да 

сакаш, како пчели на тегла мед се вртат околу неа.  

 - Можеби е во право Никола – се вмеша Стојан – нам 

не ни пречи, дома помага, вредна е, Лилјана си има 

друштво, со Марко си игра, го учи песнички, залагалки, а за 

приказни раскажување мајстор е, и ние големите со 

начулени уши слушаме. Сака одма да се вработи, но се 

договоривме да одмори некој месец со Лилјана, па по 

празниците ќе бараме работа во текстилните фабрики, Јана 

рече знае да шие, па лесно ќе најде работа. Тие две ќе одат 

заедно во една смена за друштво, а јас друга, па ќе се 

менуваме за гледање на Марко. За работа, ќе се наработат, 

има на секој ќош, молат ене пред фабрики стојат, ќе им 

скапуваат коските по фабриките цел живот. Бистра е многу, 

веќе научи повеќе англиски зборови од мене.  

 - Умна е навистина – се вмеша во фалбите Илија. – 

Туку можеби си во право, самиот рече нека се стабилизира 

овде, да не ѝ текне да сака да се врати, којзнае кого го 

оставила назад во стариот крај.  

 - Ех, за тоа, сите имаме оставено – се јави Стојан – па 

кој се вратил засега, туку саде доаѓаат нови да си ја бараат 
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среќата како нас, секој брод сè повеќе и повеќе нашинци 

носи. Со вакво темпо ќе се испразни Македонија наша, саде 

старците ќе останат.  

 На Никола му стана непријатно и беше нестрплив да 

си замине, не му требаа другите да му тријат сол, не беше 

дете, си имаше доволно проблеми. Зошто навалиле сите на 

него да го женат на сила. Но, немаше друг изговор и не 

можеше веќе да го издржи одолговлекувањето, па така 

одлучи наредната средба по секоја цена да разговара со 

Јана, да си ги расчистат сметките, па да ѝ посака секое 

добро, и да се разделат пријателски, оти неминовно ќе се 

гледаат и понатаму. Македонската заедница беше веќе 

многубројна во Мелбурн, но сите одеа во иста црква, во 

„Свети Ѓорѓи“ во Фицрој, на истите игранки, на свадбите 

сите се канеа, немаше криење никаде.  
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Глава 59   

Збогување  

недела, октомври 1972, Мелбурн 

 

 Наредниот ден од понеделникот до сабота напладне 

Никола работеше како луд, пола ден на работа, а потоа на 

својот приватен проект, се враќаше во беќарската одаја 

назад капнат, но пак сонот не му доаѓаше, Јана го чуваше 

буден. Во саботата навечер како вообичаено се собраа 

десетмина друштво кај Никола и цимерите. „Ајде кај 

Маркизот на гости“, се шегуваа и тргнаа пешки на пијачка 

во локалниот паб „Маркизот од Лорн“ во Фицрој. Никола 

не беше расположен за разговори многу, беше уморен и 

физички и психички, па крцна две - три кригли од своето 

омилено „Ви-Би“ набрзина за да го замати мозокот што 

побрзо, па да се расположи малку повеќе. Му пролета мисла 

низ главата откако ја порача третата кригла дека откако ја 

сретна Јана повторно пиеше повеќе од вообичаено. Така 

веќе беше многу поднапиен кога еден од другарите на 

цимерот Коста, Пецо, со кога се имаа видено повеќе пати, 

но не им одеше другарувањето, па го одбегнуваше кога 

можеше, затоа што беше фалбаџија до немајкаде, и ако 

некој му противречеше, одма беше спремен со тупаници да 

си ги брани лагите, кој седеше преку тројца други, 

поднапиен со задебелен јазик од пенливото пиво, започна 

театрално да мавта со полна кригла пиво, од која се 

оттураше по малку од пената на штичениот под, да се фали 

на цел глас дека се заљубил сосема во една божица, отпи со 

гласно крцкање половина од огромната кригла, па се сврти 

кон барменот и нарача пиво за сите во друштвото, како увод 

за честењето што ќе следува, велеше кај да е, ќе чести на 

големо за женидба. Сите се смееја и го задеваа, вклучувајќи 

го и Никола, кој воопшто не му веруваше. Но, кога името на 

Јана излета од пијаната гнасна уста на Пецо, тој нагло се 
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штрекна и се заврти кон Пецо, кој продолжи да се дуе во 

градите, да пие како камила од страв да не секне пивото, а 

меѓу голтките ги опеваше нејзините доблести.  

 - Ах тие очи, луѓе само да ги видите, леле, ме 

збудали, како сините очи езерски од мојата Преспа.   

 - Охоооо, овој е навистина заљубен, па дури и поет 

станал, ха,ха,ха, – се кикотеа пијано другарите. 

 - На слика, Пецее, сите убави личат. 

 - Не на сликааа, во живоооооо – се тетеравеше Пецо. 

 - Е, чекај, де, некоја кенгурка, каде и кога се 

запознавте со девојката? – го подбуцнуваа другарите.   

 - Еее, за оваа добрина вечно сум му благодарен на 

овој мој Коста, елај, Коце, да ми те бакнам, другар – и се 

навали кон другарот, а тој се оттргна навреме со вџашен 

изглед, што ги натера другите да се виткаат од смеа.  

 - Е, другар му на Коце мој му најде невеста од 

неговиот крај по слика, па отидовме да се пофали дека сè е 

средено и таа ќе пристигне за скоро, ќе има честење и од 

Коста наш. Сите ги свртеа погледите кон Коста, кој 

усрамено го наведна погледот.  

 - Ќе дознаевте од мене кога ќе дојдеше време – им 

рече и ги крена рамената. А Пецо си продолжи да си кажува: 

 - И кога таму, луѓе мои, ми излезе пред очи една 

самовила, со долги костенливи коси, ама очите оф, оф, оф, 

што да ви кажувам, мислев сонувааам.  

 Смеата на другарите замре малку кога во нивните 

пијани мозоци сфатија дека станува збор за гостинката на 

Стојан, а повеќето ергенчиња ја имаа запознаено и секој 

еден од нив потајно се надеваше да ја освои, но додека тие 

размислуваа, овој Пецо можеби презел чекори. 

 - Колку пати ја имаш видено, Пецоооо? 

 - Секој ден од мината недела, не можам да спијам ако 

не ја видам. 
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 Никола одвај се воздржа да не стане и да му тупне 

една тупаница в нос.  Стана нагло и без збор ниту изговор 

замина од Маркизот. Крвта му вриеше од лутина, ако 

останеше уште една минута, знаеше дека ќе го удри Пецо, 

па ќе станеше општа тепачка, па можеби и в затвор ќе 

завршеше.  

 - Оној неранимајко? Не може ли некој поарен да 

најде, има голем избор и ќе се мажи за првиот што ќе ѝ 

понуди брак. Се лутеше Никола на Јана.  

 - Што поарен пак, беќар е барем, а таа сигурно е 

оставена, немам слушнато да ѝ умрел мажот, тој 

граѓанинот. Сепак оној мрсулко, лажго и лигушко? А, бре, 

маж ѝ треба нејзе четворен со силен карактер, а не оној 

безрбетник, полжав еден лигав – се гнасеше Никола.  

Талкаше така по улиците несвесен каде оди.  

 - Морам да ја најдам да зборуваме, да ѝ кажам да си 

ги отвори очите, да не страда цел живот со оној пилиштар, 

ќе се пијанчи секојдневно и ќе ја малтретира, тој не е човек, 

туку стока – луто трампаше Никола по улиците. – Утре одма 

одма да ѝ кажам што мислам, па нека си одлучи.   

 Никола нозете сами го одведоа таму каде што го 

влечеше срцето. Беше уште рано, околу девет и пол часот 

вечерта, кога се најде пред куќата на Стојан. Внатре светеше 

светлото и се слушаше тивка македонска музика. 

Поднапиен така Никола, не ни размисли дека е можеби 

доцна за гости, но не можеше да издржи, мораше да ја види 

Јана, која му беше попотребна од вода на жеден патник 

изгубен со денови низ немилосрдната сува пустина.  

 - Морам да ѝ кажам што мислам за нејзино добро, 

утре може ќе биде доцна. Тропна на вратата малку посилно 

отколку што мислеше, нозете не го крепеа веќе, па ја потпре 

главата на вратата. Никола за малку со лицето ќе се 

плеснеше надолу на подот кога вратата се отвори и се појави 

насмеаното лице на Јана, но насмевката одма ѝ зајде кога го 
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виде Никола. „Кого чекаше оваа кучка со насмевка?“, 

љубоморно се праша Никола. 

 - Добровечер, убавице. Чекаш некого, а? За кого 

беше така насмеана? За оној мрсулко?  

 - Никола, пијан си? – Зачудено праша за она што 

беше очигледно. – Оди си дома, мислев домаќините се 

враќаат од гости. 

 - А сама си, ааа, чекај да видам? – И се бувна да влезе, 

но Јана му ја затвори вратата пред нос.  

 - Јано, пушти ме, сакам само да те прашам нешто, 

само едно прашање и си одам ветувам. 

 - Никола, оди си те молам, не прави циркус пред 

врата, не те пуштам оти сум сама, дојди утре, трезен, па 

прашувај што ти е мило и драго.  

 - Добро, де, добро кога си толку сурова, ајде ќе те 

прашам сега, но подотвори ја вратата, да не викам, да ме 

слушнат комшиите. 

 Јана се потпре со грбот на вратата како да сакаше да 

одбрани ако сака на сила да влезе, се мислеше како да 

постапи. Не се плашеше воопшто од Никола, знаеше 

длабоко во душата дека има добро срце и дека не е 

насилник, па полека ја подотвори вратата колку една педа, 

затоа што беше премногу љубопитна да слушне што ќе ја 

праша. Можеби ќе ѝ го каже она што сакаше да го чуе.  

 - Ајде прашувај и бегај од тука – налутено му 

подвикна. 

 - Не биди толку лоша, ајде, смилувај се малку по 

толку маки што ми зададе во животот.  

 - Ќе прашуваш сега или да затворам? – И почна 

полека да ја затвора повторно вратата, но Никола 

незабележливо ја стави ногата кај вратата, а со рацете се 

потпре на вратата и турна на внатре кон Јана. Јана се обиде 

со сета сила да ја затвори и да го истиска надвор, но Никола 

беше многу силен, во најубавите години, во цутот на 
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младоста, сè беше само мускул на него, Јана немаше 

никакви шанси и знаеше дека битката е изгубена пред да 

почне. Со еден потег на ногата ја затвори вратата зад него, 

а во исто време со десната рака ја грабна Јана и ја стисна со 

телото свое до ѕидот во тесниот салон, ефективно 

заробувајќи ја. Со двете раце го зароби нејзиното прекрасно 

лице и во пијанството грубо ја спушти неговата усна на 

нејзината додека таа преташе и се обидуваше да се истрга. 

Бакнежот почна со бес и лутина, низ кој Никола ги 

искажуваше сите свои фрустрации не само од вечерва, туку 

сите од годините на назад собрани во опасен коктел од 

емоции во него, кој беа спремни да се излијат како лава и сè 

да изгорат пред себе. Но, за брзо бакнежот се претвори во 

она за што беше отсекогаш наменет, во нежен бакнеж за 

искажување љубов и интимност помеѓу двајца заљубеници. 

Љубов што ја чувствуваа до најситната клетка во нивните 

млади тела. Љубов од која сè друго се забораваше и 

престануваше да постои како некој со рака да го тргнал 

превезот на реалноста. Оттргнувањето на Јана замре. И да 

сакаше, не можеше да одолее на оваа натприродна магична 

сила што ја чуваше залепена до Никола. Вака опијанета од 

неговата близина, се предаде сосема и возврати на повикот 

на неговото тело, на нивната бескрајна љубов, на неговиот 

бакнеж, ги обви рацете околу неговиот врат, а  прстите 

нежно ѝ шараа низ неговата темна, бујна коса.  

 Никола, маѓепсан потполно од неа, не забележа како 

бакнежот се претвори во нежен, па потоа во жежок страстен 

од кој двајцата ќе изгореа. Јана целосно се предаде на 

чувствата, а не можеше поинаку и да сакаше, додека 

врелите солзи ѝ се слеваа по образите. Никола со јазикот ги 

собираше солзите и ѝ го бакнуваше лицето и ја чувствуваше 

низ солилото на солзите и тагата нејзина. Срцето му 

трепереше од радост и возбуда по неа, но сега му се стегна 

од болка. Никогаш не сакаше да ја гледа тажна, не ни праша 
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зошто плаче, и него очите му беа полни со солзи. Со судни 

маки и натчовечки напор се одвлече од бакнежот, но сè 

уште ја држеше вклештена во прегратките. Мислеше ќе 

престане да постои ако се одвои од неа за миг, толку длабока 

беше неговата потреба за неа. Дишеше забрзано додека го 

спушти челото негово на нејзиното и со придушен глас полн 

со емоции проговори:  

 - Јанче – се сепнува изговарајќи го нејзиното име 

нагалено како некогаш, со прстот ѝ го галеше лицето и ги 

запираше солзите што продолжија бесшумно да се слеваат 

– што се случува помеѓу нас?   

 Јана не можеше ништо да проговори, но солзите 

наново тргнаа да се леат откако го слушна нејзиното име 

само онака како што Никола можеше да го изговори. Стоеја 

така чиниш вечност некој миг, без никој да проговори, 

додека им се поврати здивот на двајцата. 

 - Јано... – замолкна, го наведна погледот, па пак 

почна – дојдов да се поздравам со тебе, мислам... да се 

збогуваме, вака не можеме да продолжиме, ќе се уништиме 

еден со друг.   

 Она што го велеше Никола суштински противречеше 

со она што го правеше, сè уште ја имаше притиснато на 

ѕидот, но сега нежно, а со едната рака ја милуваше по лицето 

и продолжуваше да ѝ ги брише солзите. Она што го велеше 

Никола не продираше до Јана, таа само ја чувствуваше 

неговата близина, а срцето ѝ пееше од радост. Никола ја 

чувствуваше сега и својата и нејзината болка, двојно 

потешка и поостра, но продолжи тврдоглаво инаетчиски со 

она што имаше намера да ѝ каже. Јасно му беше, ја сака како 

никој маж што не сакал жена досега, но исто му беше јасно 

дека ѝ нема простено за гревот од минатото, а без прошка 

нов живот немаше шанса. Знаеше дека се повредува и 

себеси исто онолку колку и нејзе што ја повредува во 

моментот. И двете нивни срца во цутот на повторно 
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распламтената љубов ги жртвуваше на олтарот на гордоста 

негова машка. Оваа мисла го налути малку, се плашеше да 

не попушти, па набрзина рече:   

 - Слушам многумина се интересираат за тебе, 

поубава си од кога било... – вовлече воздух и продолжи – 

нејќам да ти ја поматам среќата, сакам верувај да бидеш 

среќна и весела, сакам насмевката да ти се врати на лицето.  

 - Мојата среќа одамна е поматена – изусти Јана. 

 - И мојата, мила, но тоа е минато, не се враќа назад. 

Но, пази што правиш сега, има многу други момци од кои 

може да одбереш, но никако оној Пецо, тој не е прилика за 

тебе.   

 Навредена до бескрај од ваквиот говор одма по 

страсниот бакнеж, на Јана ѝ зовре крвта сега од бес, па му 

подвикна.  

 - Тебе да не ти гајле за мене, ЈАСНО, да не се мешаш 

веќе во мојот живот, одамна го изгуби тоа право.  

 - Го изгубив, а? – и се врекна в лице. – Откако ми 

беше одземено, како со секира пресечено... Ако сакаш 

досаден банален живот, повели слободно, не те спречувам, 

јас само ти кажувам атер за нашето минато, тој не е маж за 

тебе, има многу подобри прилики.  

 - А кој е маж за мене, која е таа прилика, немој 

случајно ти да не си тој?   

 - Не, не сум јас тој, еднаш човек греши, и само будала 

ја повторува грешката – ја крена раката, се почеша на 

главата, но одбегнуваше да ја погледне во очи, да не се 

издаде. Јана се тресеше од лутина и чкрташе со забите, 

немоќна да го отфрли од себе.  

 - Но, има, верувај, многу поарни од оној што си го 

одбрала.    

 Јана збесна сосема, немаше поим за што зборува 

Никола, очигледно измислува причини за да продолжи да ја 

малтретира, ја крена раката да го плесне, но тој го 



~ 708 ~ 
 

претпостави потегот лесно, ја фати раката, па двете раце ѝ 

ги зароби во една негова, ѝ ги стави зад грбот, а со телото ѝ 

се прилепи до неа, да ја држи на место. Јана не можеше да 

диши, што од бес, што од возбуда од близината на неговото 

тело. Бесот беше добредојден, но не и возбудата во овој 

момент, се чудеше како може да слуша такви навреди од 

него, а телото нејзино да си тера по своја желба. На двајцата 

дишењето повторно им се забрза и крвта им јурна по вените, 

но само бесно се гледаа и се стрелаа со очите додека 

нивните тела и нивната крв си имаа сопствен ум и си уживаа 

во допирот нивни како да беа прегладнети за нежен допир.   

На Јана ѝ се стемни.  

„Како ќе можам да живеам без него?“, се прашуваше. 

„Да го гледам, а да не смеам да го допрам. Како што 

живееше и досега во последните пет години, така и отсега“, 

си одговори самата на себеси.  

 Никола, можеби заборави што рече пред малку, или 

телото го издаде сосема, па не можеше веќе да одолее на 

повикот на нејзината мека женственост, ја наведна главата 

да се напие повторно од нектарот на нејзината младост. Во 

моментот беше неодолива и за боговите, а камоли за обичен 

смртник како Никола, уште попривлечна и попримамлива 

од коктелот на страст и љубовна жар во неа и бесот и 

лутината од кои се тресеше. Тамам на Никола усните наново 

се споија со нејзините, преплавен од страст, кога одеднаш 

се оттргна нагло од Јана кога осети остра болка во регионот 

на неговата идна „фамилија“. Јана, немајќи друг начин на 

одбрана, го искористи едно од колената што беа поставени 

на место за таа намена, не беше силен ударот затоа што 

немаше место за маневар, но беше доволно да го задрма и 

да ја отпушти. Никола повеќе се запрепасти и изненади од 

ова насилство несвојствено за неговата Јана отколку од 

болката, па ја отпушти, а таа како лавица среде битка со 

лавот цар со разбушавена коса ја искористи шансата се 
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оттргна од него и ја отвори вратата ширум и со рака и 

испружен показалец му покажа да замине. А Никола застана 

вкочанет и растргнат, таа така, бесна со косата разлетана 

околу лицето и зацрвенета во образите, не беше свесна 

колку беше прекрасна и примамлива. Никола само цврста 

волја го држеше на место да не ја грабне и однесе во 

најблиската спална соба, па дали ќе се кае после или не, по 

ѓаволите нека иде. Јана го пронајде својот глас и остро му 

свика.   

 - Заминувај одовде, Никола, еве кажа што имаше да 

кажеш, доста ми се маките и озборувањата, остави ме еднаш 

на мира.   

 Никола зјапаше во неа како попарен, стоеше и 

понатаму закован во место додека рацете ги провлекуваше 

низ косата избушавена од прстите на Јана.  Не беше спремен 

да замине. Ја игнорираше отворената врата, па се заврти и 

пешачеше нагоре - надолу низ ходникот како разбеснет бик, 

дишеше длабоко, воздухот звучно му влегуваше низ устата 

и излегуваше од ноздрите. Дојде да се поздрави и да ѝ 

посака среќа, не сакаше вака да се разделат. Но, како што 

беше лут, се заврти кон неа и рече:  

 - Како ќе си постелеш така ќе си легнеш, прави што 

сакаш, сега мене не ми е гајле, само да не речеш не те 

предупредив. 

 Солзи како река ѝ се слеваат по образите на Јана и 

бесно ги бришеше со ракавот, па со жештина одговори:  

 - Зар некогаш ти било гајле, пак сега не ти е, 

заминувај одовде веднаш и да не те видам уште еднаш, не 

сакам да ми зборуваш веќе, нити да ми се доближуваш. 

ЈАСНО!  

 Никола запре нагло и немо ја погледна.   

 - Договорено, желбата ќе ти биде исполнета. Со 

среќа. – И речиси со трчање излезе и ја тресна вратата зад 

себе.  
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 Јана се штрекна од звукот, но нозете не ја држеа, 

полека се слизна по ѕидот и седна на подот во салонот. 

Ваков целосен очај и безнадежност досега не искусила, 

порој солзи течат, сета болка, сета љубов кон Никола, 

наместо годините да помогнат да се намали, болката да 

отапи, љубовта напротив сега исплови на површина 

посилна од кога било. Не е сега онаа детска нежна љубов, 

туку љубов на возрасна жена, во неа побудени сите страсти 

и секоја клетка од телото вреска од болка по Никола. 

Заминувајќи тој ѝ остави празен простор во душата и 

пустош што ништо не ќе може да ги исполни, никој друг 

освен него.  

 - Боже мој, зошто вака ме казнуваш, што му сторив 

јас нему што вака ме тормози, зарем вака ми враќа за 

љубовта што еднаш мислев ја има за мене? Зошто не е женет 

досега? – ѝ се наметна мисла на Јана. – Гледам дека има 

некакви чувства за мене, но го кочи нешто, што ли е?  

 Се мачеше Јана да најде објаснување. 

 - Можеби има свршеница, па сега јас се појавив на 

сцена и се чувствува растргнат. А уште посигурно е дека 

има само страсни чувства на маж кон мене – луто помисли 

– и сигурно таков е со сите жени. Вдиша и издиша неколку 

пати длабоко, но нешто го кочеше воздухот во градите.  

 - Морам да донесам одлука наскоро оти и овде ќе ме 

следи проклетството. Да живеам сама или да се мажам. 

Дојдов решена да се мажам, па време е веќе, нема бегање, 

морам да ѝ кажам на Лилјана дека сум спремна да го 

запознам момчето од сликата.  

Се фати за главата со двете раце потресена до корен.  

 - Не сум спремна, ох, Боже, не сум, но никогаш нема 

да бидам и еднаш мора да се пресече. Никола не ќе ми 

досадува вака ако имам свршеник или момче. Ќе ме тормози 

од подалеку, уверена сум, но нема барем да ми се доближува 

и да ме вади сосема од такт. Што ли му беше она за оној 
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Пецо, не сум јас виновна што доаѓаше секој ден неделава, и 

не е моја куќа, па да му забранам да доаѓа, не значи јас ако 

сум учтива со луѓето и разговарам со нив, дека им давам 

право да ми се додворуваат. – Јана ја заврти главата неколку 

пати. – Мажи, никогаш нема да ги разберам.  

 Ги анализираше посетите на Пецо минатата недела и 

ѝ беше јасно дека му се допаѓа, но воопшто не му даде знак 

да се надева дека неговото несмасно додворување ќе вроди 

плод. Напротив, по краток разговор таа се тргаше од 

друштвото негово и се занимаваше со некоја работа низ 

дома или со Марко. Лилјана секогаш го испраќаше и го 

канеше да дојде кога сака. Јана нагло запре, се исправи 

пополека, ја заклучи вратата зад неа и си влезе во одајата. 

 - Можеби Лилјана го охрабруваше да доаѓа, можеби 

е тој од сликата. Божееее, зар можеш таква казна да ми 

досудиш? Ја фати уплав Јана. Се наведна и го истрга 

куферот од под креветот, го отвори, пробуричка и го 

извлече залепениот плик, ѝ се вроди желба и сакаше да ја 

види сликата, да се увери што ја очекува, но во моментот 

слушна тропот на влезната врата, брзо го врати писмото 

назад, го затвори тивко куферот и се пикна во студениот и 

празен кревет за повторно да си ја оплакува судбината.  
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Глава 60  

Преселба   

октомври 1972, Мелбурн 

 

 Никола таа вечер по потресното неуспешно 

збогување со Јана не се врати во својата студена одаја и 

празна беќарска постела. Едно, не сакаше да се соочи со 

глутницата на пијани гласни мажишта, а, друго, беше дека 

заморот го совлада сосема и го кутна така речи, па немаше 

сила да се движи, одвај ставаше нога пред нога, та, наместо 

да продолжи право по улицата, тој заврти десно на 

соседната улица и се пикна бесшумно низ ниската мала 

портичка и исчезна во темницата.  

 Наредниот ден осамна прекрасен сончев неделен 

ден. Никола се протегна да ги раздвижи здрвените зглобови. 

Главата немилосрдно го болеше, а жед го печеше во грлото. 

Отиде до чешмата и со грст жедно локаше вода како пес. 

Алиштата на него беа сосема изгужвани, а косата му 

стрчеше нагоре како да чепнал во штекерот со гола рака. Се 

изми лице, ја замазни косата, ги затресе алиштата и си го 

фати патот кон куќата каде што живееше со другарите во 

Фицрој. Веќе беше пладне кога стаса.  

 Цела ноќ око не склопи, па преморен сонот го навјаса 

некогаш во раните утрински часови, врвеше единаесет 

часот кога се разбуди, отвори очи и збунето гледаше по 

празната одаја, и некое време мислеше сè уште се наоѓа во 

соништата. Беше мамурен, му се вртеше и во главата и во 

стомакот, и одлучно си вети во иднина без разлика на 

надворешни провокации или внатрешни проблеми да 

намали со пиењето. Не вредеше моменталното заборавање 

на болката за другиот ден да се чувствува помизерно од кога 

било, а мислите двојно посилно да го нападнат. Алкохолот 

не беше никакво решение, многу добро знаеше и не можеше 

да му помогне во заборавот, но ќе му помогнеше во 
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уништување на здравјето. Куќата беше тивка од надвор. 

Никола го извади клучот од џебот, влезе со една ногa, но се 

затетерави наназад веднаш, и за малку ќе се вратеше 

моментално од каде што дојде затоа што од внатре го удри 

една силна реа на преферментиран алкохол во желудниците 

на момците што ’рчеа како мечки, а и со таа одвратна реа од 

пиењето се мешаше и смрдежот на испотени машки тела и 

мирисот на цигари. Никола го стисна носот малку да се 

заштити, но од смрдеата му се преврти сè уште 

чувствителниот желудник, па му дојде силен нагон за 

повраќање. Ја остави влезната врата ширум отворена, влезе 

во кујната, се напи малку вода, а потоа отвори до што најде 

прозорец во дневната и во кујната да влезат свежина и чист 

воздух од надвор. Влезе во својата одаја, најде чиста крпа и 

се пикна во купатилото. Не можеше самиот себеси да се 

поднесе, и се засрами од Јана, ако навистина и тој вака 

смрдеше како цимерите претходната вечер кога така речи ја 

нападна.  

 - Еј, Никола, будало, каде ти е гордоста, што ти 

пишуваше на умот, та доцна напиен да ја бараш? Затоа што 

денски и трезен немаш храброст, тоа е причината, засрами 

се. А сега можеби сите мостови зад себе ги урна, ако веќе не 

те мразеше досега, пo ова не само што ќе те замрази туку и 

ќе те презира. Ја утна работата на големо, ја утна, Николааа, 

наместо да се покажам како човек со голема душа, кавалер, 

да ја ослободам како што имав намера, да се збогуваме 

пријателски, јас испаднав поглуп од пијано магаре. Не дека 

магарето пиеше, тоа е многу попаметно од мене – се 

поправи Никола.  

 Долго се тушираше, сакаше водата од него да го 

измие, да го однесе срамот што го чувствуваше. Со 

синоќешната постапка изгуби почит за себеси, кутриот 

Никола. – Доста беше еднаш грешка, привлечен од 

сеќавањата од младоста, но што беше ова сношти, зошто не 
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можам рацете да ги чувам прибрани, туку сами посегаат по 

неа. Проклетство. Проклетство ме следи во чекор. Освежен 

и завиткан со крпа околу телото, се врати во одајата, се 

облече, се начешла, го фрли чешелот на креветот и се зафати 

со фрлање алишта во една торба. Фиоките ги извади и ги 

преврти директно во торбата. Се заврти да види што друго 

му треба, па го грабна едното ќебе што беше на креветот, го 

здипли и го стави на торбата. Жедта повторно го печеше, па 

остави сè и влезе во кујната, а таму го начека Коста цимерот, 

по пижами, разбушавен, полу разбуден како вари кафе. 

Мирисот на кафето го разбуди гладот кај Никола.   

 - Има и за мене кафе?  

 - Имаа, имаа – мрзливо проговори Коста, проѕевајќи 

се гласно, а со едната рака се чешаше по стомакот како 

мајмун.  

 - Оди капи се, смрдиш како свиња, јас ќе го пазам 

кафето и ќе спржам сланина со јајца за појадок, вол цел ќе 

изедам, толку сум гладен. 

 Коста поспано само кимна со главата, но послушно 

се упати кон купатилото, кое се наоѓаше наспроти кујната. 

Кафето се свари и кајмакот се крена во ѓезвето, Никола го 

тргна од шпоретот, го тури во два филџани, ги остави на 

масата да се пооладат, па ја извади тавата да спреми појадок, 

што всушност беше ручек затоа што се ближеше еден 

попладне. 

 „Никој не сети дека ноќеска не бев тука“, му пролета 

мисла на Никола, и му дојде да заплаче, „никој немам што 

доволно ме сака тука, да се секира за мене каде сум, со кој 

сум и што правам. Самци мажи како свињи живееме, без 

мајки да нè поучат нежно, сестри да нè искараат остро и 

жени да ни заповедаат и да нè донесат на ред и ќерки што 

безусловно ќе нè сакаат. Јас самиот си ги затворам вратите 

на сите жени од мојот живот што ме сакале и сè уште ме 

сакаат“, си додаде Никола.                                      
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Појадокот ручек беше готов и Никола сечеше леб кога 

Коста освежен и избричен се појави во кујната.  

 - Оф, оф, како нов се чувствувам, Коле, брат, а тоа 

мирисот на сланината ме до разбуди сосема. Што правам јас 

без тебе, другар? – и си седна Коста да се послужи од 

јадењето. 

 - Невестата ти доаѓа за скоро, па мене сосема ќе ме 

заборавиш. 

- Никогаш, другар, еве ветувам ќе те викам постојано 

на ручек или вечера, се надевам добро готви невестата оти 

мене ич не ме бидува, ако не беше ти, ќе умрев од глад. 

Никола се насмеа и си помисли: „Не беше далеку од 

вистината овој Коста, само леб сирење и конзерви ќе јадеше 

без мене.“  

- Коста, јас заминувам денес – низ залаците 

проговори Никола. 

- Назад? – зачудено праша Коста.  

- Ах, каде назад, нема назад, другар, тој брод 

отплови, не, барем засега. 

- Ама каде тогаш? 

- Се иселувам од овој свињарник – и со гнасење 

покажа со рака на куќата. Коста го погледа зачудено. 

- Барајте друг цимер, јас ќе се вратам некој ден да си 

ги доземам пљачките, но секако и ти за скоро ќе се иселиш, 

се надевам не планираш да ја донесеш овде невестата, ќе ја 

умреш од чистење по ова стокава.  

- Штом ќе слезе невестата моја од бродот, ја носам 

право во Футскрај. Ме покани братучед ми со невестата да 

поседиме со нив некое време додека се снајдеме. Тој 

минатата година си купи куќа, ти кажував, можеби си 

заборавил.   

- Е, мило ми е, другар, ти посакувам сè најубаво.  

- Кажи ми барем адреса каде ќе одиш, нема баш вака 

да се разделиме.  
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- Ќе ти кажам, но не сега, ми треба малку мир и 

тишина.  

 Коста го погледна прашално, но Никола го спушти 

погледот, знаеше нешто го мачи бидејќи ја спрашти синоќа 

уште така речи непочнати со дружењето, но Коста, 

исполнет со среќни мисли дека ќе се ослободи за скоро од 

својата беќарска состојба, само ги крена рамената и 

продолжи да лапа гладно од храната пред него.  

 Откако се најадоа, Никола среди, изми, додека Коста 

седеше и со рацете си ја крепеше главата на масата. Никола 

ја нарами торбата на едно рамо, а ќебето под мишка и се 

поздрави со Коста со зборовите.  

- Со здравје, со добро, другар, кажи им и на другите, 

нека не ме бараат за недела - две, и нека намалат со пиењето 

малку.  

Коста се сложуваше со кимање на главата, но стана, 

го прегрна Никола братски, го потапка по плеќите и остана 

да гледа во него додека Никола ја фрлаше торбата во 

„фордот“, па ја отвори задната дрвена порта и полека 

заминуваше претпазливо низ тесното сокаче. Една фаза од 

нивниот самотнички живот заврши и Коста се надеваше 

дека следната ќе биде многу порадосна и животот 

поисполнет и за него и за другарот Никола.  

- Затвори ја портата зад мене, „иф ју плиз?“ – му 

свика Никола од отворениот прозорец.  

 Коста ја крена раката високо, му мавна за поздрав и 

го исправи палецот нагоре, па со бавни чекори се упати да 

ја затвори портата.  

- Каде ли ќе оди? – се прашуваше, но ќе мораше да 

почека за да ја задоволи љубопитноста. На Никола не 

можеш ништо да му извлечеш сосила.  

 Стојан и Лилјана се загрижија откако помина една 

недела, а ни глас ни абер не слушнаа од Никола. И Јана 

чудно се однесуваше наредниот ден откако ги одби одлучно 
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и не појде со нив на гости, па наредниот ден, во неделата, 

што никогаш не се случило порано, спиеше до десет часот. 

Лилјана одма ги забележа темните подочници и 

набабрените капаци. „Има чупево доста плачено ноќва, не 

за чудо се успала.“  Не праша ништо, чекаше сама да ѝ се 

довери ако сакаше. Но, однесувањето на двајцата беше од 

чудно почудно, а објаснување не доаѓаше од ниедна страна.   

Стојан по три дена по работа отиде да го побара Никола и 

на негово изненадување разбра дека заминал во непознат 

правец и дека никој не знае каде. Во саботата отиде во 

дуќанот каде што работеше Никола, имаше многу гужва во 

него, многу пазарџии, па само го ѕирна оддалеку, но не 

влезе, главно е дека е тука и здрав и жив, како родител се 

секираше Стојан. 

 - Што да им правиме на овие двајца? – се 

консултираа долго во ноќите сопружниците.  

 - Ништо не помогна идејата со Пецо, а ако дознае тој 

еден ден дека го користевме за мамка и си поигравме со 

него, има забите да ми ги искрши, во право е Никола што не 

се дружи со него.  

 - Ајде ќе му најдеме друга невеста, сега имаме 

искуство во стројникување – се смееше Лилјана. – Од три 

обиди два успешни, а за третиот сè уште имаме надеж, така 

просекот ни е добар. Само да ги споиме овие наши 

тврдоглави и слепи деца.  

 - Кај мислиш дека лежи проблемот? 

 - Кај Никола, не гледаш, а и Јана е премногу 

горделива да го фати за партали и да му каже што мисли. А 

како ќе го фати кога ја одбегнува како чума?  

 - Треба да се потурнат посилно малку. Треба некој да 

ѝ понуди брак, па може ќе се освести Никола, љубомората е 

моќен одлучувач. 

 - Стојане, мили, треба на Јана да ѝ кажеме за кого 

дојде, ме прашува неколку пати, а не знам зошто не сака да 
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ја види сликата, леле, само какво изненадување ќе си 

приреди самата на себеси.  

 - Има можност да види сама ако сака тогаш, освен 

ако не ја зела сликата со себе?  

И се погледнаа со Лилјана.  

 - И тоа е можно, но јас мислам дека сè уште се надева 

на Никола, сè ќе ѝ стане јасно наскоро, но трпение спасение.   

Но, некако стравот се вовре во нив, се плашеа многу дали ќе 

биде успешна нивната мисија. Ги сакаа премногу тие млади 

„деца“ како што си ги нарекуваа нагалено и сака да бидат 

среќни, а се гледаше од месечина дека љубовта помеѓу нив 

не е згасната, напротив, далеку од тоа.  

 - Мора да се шокира некако Никола, инаку нема да 

се разбуди, а Јана од инает може да се омажи за друг, и кој 

ќе ги гледа после мизерни цел живот – повторно Лилјана 

кроеше некои планови.  

 Додека Никола се криеше во своето мечкино дувло, 

со никого не се дружеше. Стојан и Лилјана со едно будно 

око го набљудуваа Никола, кој само одеше на работа и 

никаде на друго место, барем тие што знаеја, а постојано ѝ 

организираа забави на Јана. Ја носеа на гости, на пазар, на 

прошетка во парк, на плажа, сакаа да ѝ дадат шанса да 

запознае што повеќе луѓе, а посебно ергенчиња за секој 

случај за „втор план“, ако не им успее планот со Никола. Но, 

целта им беше повеќе да ја гледаат луѓето и да ја опеваат 

нејзината убавина со надеж дека ќе дојде некако до ушите 

на Никола и ќе го извадат од дувлото.  

 Но, Јана не покажуваше многу ентузијазам за 

забавите, одеше како отсутна и правеше напори да им 

искаже благодарност на домаќините што ја зедоа и примија 

дома, но сè почесто споменуваше дека сака да најде работа. 

Стојан купи машина за шиење дома, па Јана се фрли на 

работа и ја учеше и Лилјана да шие.  
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 - Ќе ви се најде занаетот кога ќе се вработите затоа 

што овде се работи на норма, та колку повеќе сте вешти во 

шиењето, повеќе ќе заработувате – ги учеше Стојан.   

 Се прочу на брзина дека Јана добро шие, па почнаа 

да добиваат порачки, за завеси порабување, за штепување 

подискинати панталони, но и порачки за фустани. Така на 

Јана и Лилјана деновите им беа исполнети.  

 - Знаеш што, ако вака тргне работата, ние може и од 

дома да си работиме, тамам и Марко ќе си го чувам. 

 Јана кимна со главата, но се гледаше дека не ѝ е 

многу омилена таа варијанта. Лилјана си беше во свој дом 

со своето семејство, таа нема со нив вечно да седи. Но, како 

и да е, Јана, секогаш вредна и работна, почна да се чувствува 

покорисно. Таа си ја донесе заработувачката со неа тука и 

имаше доволно да се поткрепи некое време, но Лилјана и 

Стојан не сакаа ни да чујат за плаќање „рента“, ниту пак 

придонес нејзин во пазарењето.  

 - Ти доволно правиш, готвиш, чистиш, средуваш, со 

Марко си играш, го чуваш, тие задачи овде се плаќаат. Ако 

инсистираш на рента, тогаш и ние ќе ти платиме за твојата 

работа и ќе биде на ти дај ми работава – ја убедуваше 

Стојан. 

 Се чувствуваше во атмосферата од сите дома некое 

исчекување, нешто да се случи. Но, деновите минуваа и 

ништо не се случуваше. На сите до еден им недостасуваше 

друштвото на Никола, но најмногу на Јана, која со сите сили 

сакаше да ја потисне таа огромна потреба да го види. 

 Само Марко беше најискрен само како што деца 

можат и отворено повеќепати прашуваше за „чичо Коле“ 

додека си играше со играчките што тој му ги донесе. Стојан 

и Лилјана го однесоа некој пат во дуќанот каде што 

работеше чичко Коле, а тој секогаш наоѓаше време за 

Марко, ќе излезеше набрзина напред, ќе клекнеше до Марко 

и од зад грбот ќе извадеше некое изненадување за детето, 



~ 720 ~ 
 

кое со ококорени очи полни со восхит му се фрлаше во 

прегратки.  Со возрасните се поздравуваше учтиво, но се 

држеше малку на дистанца, како да се срамеше од нешто.  

 - Ете гледаш колку си сакан, немој да се правиш 

туѓинец – му велеа Стојан и Лилјана, додека Никола се 

враќаше на своето работно место.  

 Но, секој пат кога ќе дојдеа да го ѕирнат, забележуваа 

како фрла брз поглед низ прозорецот надвор. Многу им 

кажуваше тој поглед, сакаше да види она што навистина 

срцето му бараше, а тој се натегаше и одбегнуваше.  

 По десетина дена на Никола веќе му се смачи 

самотниот живот, но се чуваше настрана, го жртвуваше 

својот социјален живот и другарувањата сè поради Јана. 

Сакаше да ѝ даде простор, без да ја гуши да си одбере 

момче, лика спрема неа. Уплав го фаќаше ако не го послуша 

неговото предупредување и го откачи оној Пецо, кој се 

лигушкаше по неа како збеснат пес. Се срамеше што ги 

одбегнува Стојан и неговото семејство, но за него тие беа 

синоним за Јана, и секогаш кога и да ги видеше во дуќанот, 

срцето му потскокнуваше од радост, очекувајќи Јана да е 

некаде во близина. Кога ќе го гушнеше Марко, имаше 

чувство како да го впива мирисот на Јана за која знаеше дека 

си игра и го прегрнува детето често. Нешто го скокоткаше 

и клокотеше во него и знаеше дека нема да издржи долго со 

вакво темпо. Проектот на кој работеше доцна во ноќните 

часови сосема сам и за кој никој не знаеше сè додека 

премален не се свитка в постела беше при крај и се 

прашуваше што после, како ќе ги исполнува времето и 

празнината што зјапаше во него. Често сакаше да ѝ напише 

писмо, убаво трезвено да ѝ објасни дека не ѝ мисли лошо, ѝ 

посакува среќа, и често почнуваше да пишува, но запнуваше 

уште со првите зборови, како да ѝ се обрати, раката му 

почнуваше сама од себе со „Моја најмила Јанче“. Така се 

почнуваше љубовно писмо за саканата, а не проштално 
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писмо за онаа што бескрајно ја љубиш и сакаш да биде 

среќна иако ќе збеснеш од љубомора, но не сакаш да си ја 

проголташ гордоста и да си дадеш втора шанса. Кантата за 

отпад се полнеше со започнати, но никогаш недовршени 

писма, а јадот на Никола и фрустрациите растеа и се 

ближеше некоја кулминација, која беше неминовна, иако ни 

самиот не знаеше.  
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Глава 61  

Игранка   

сабота, 31 октомври 1972, Мелбурн 

 

 Во изминатите две недели кој како помина во 

дуќанот кај Никола од нашинците не пропушти да се 

пофали дека в сабота вечер Македонската православна 

општина организира игранка, а за таа цел го закупила 

„Фицрој таун хол“. Некој му тупна на Никола едно купче 

плакати за промоција на игранката, па тој ги стави под 

касата и им делеше на муштериите нашинци, а залепи 

неколку и на излогот. Кој како купуваше намирници, кога 

заминуваа, се поздравуваа со „ајде се гледаме в сабота.“ 

Други пак: „Леле од кога немам заиграно оро, ќе биде 

весело, едвај чекам.“   

 На денот на игранката Стојан помина во дуќанот кај 

Никола, иако не му беше малку уз пат, купи нешто колку да 

не му биде патот за џабе, а Никола скришно му стави во 

кесата неколку чоколади и бонбони за Марко. Стојан на 

заминување му шепна на Никола. 

 - Се надевам вечер да те видам во „Таун хол“ – и 

остро го погледна, давајќи му на знаење дека доста му беше 

криење – ова ѝ е прва игранка овде на Лилјана, а сè уште не 

познава многу луѓе, ако не ти се игра тебе, ќе го пазиш 

Марко барем, ама ни требаш на сите.  

 Никола го погледна другарот и кимна со главата, 

немаше време за разговор, муштериите чекаа ред и на тоа 

остана работата, но не се договорија дали сакаат Никола да 

ги земе со автомобилот. Одеднаш Никола се развесели од 

некоја причина, па одлучи да помине откај нив, да ги собере, 

па биле договорeни или не.  

 - Може затоа дојде до овде да ме потсети Стојан? 

 Никола ги сакаше игранките, беше многу мераклија 

за ора, играњето му беше омилената забава и додека 
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танцуваше сосема се внесуваше во музиката и сложените 

чекори на ората, па забораваше на сè друго, живееше 

потполно во сегашноста, во тие моменти, додека минатото 

исчезнуваше, а иднината зрачеше примамливо пред него, 

затоа што срцето му се исполнуваше со радост и надеж за 

подобро утре. Самотијата не се издржуваше веќе без 

друштво, а мислите не можеше да ги скроти секако, ќе го 

следат каде и да се крие, ќе трeба да се навикне да живее со 

нив како и што правеше до скоро време, додека Јана не му 

ги разниша повторно водите што едвај малку ги скроти низ 

годините и ги потона најтешките камења на болката. Тие сè 

уште беа таму длабоко во него, но научи да ги носи на 

плеќите и да не го повлечат во нивната матна длабочина. 

Овие две недели во само изолација го научија дека не вреди 

да си ги скратува и другите мали задоволства во животот и 

немаше да ја пропушти оваа можност за забава и дружење, 

одлучи Никола. Во точно пет и четириесет и пет часот 

истиот ден попладне, Никола пристигна, дотеран 

празнично, избричен мазно, кадравите локни на неговата 

глава ставени на ред со вода и чешел, со „фордот“, кој 

блескаше на попладневното сонце исто така измиен и 

исчистен и однадвор и однатре. Никола беше решен да се 

однесува како „џентлмен“, да биде учтив со Јана, но да се 

држи на растојание, мора да ѝ одолее, мора, инаку животот 

и негов и нејзин ќе ги замрси и искомплицира бескрајно. 

Решен беше да не ѝ го одзема времето, кое треба да го 

помине во барање момче. „Ќе се однесувам со неа како со 

сите други. Морам да ја пресечам врвцата од младоста што 

ме држи врзана за неа, па на игранката нека си се дружи со 

кој сака.“ Се учеше и се убедуваше Никола вака, додека со 

треперливо срце и со вртлог во стомакот се движеше кон 

влезната врата од куќата на Стојан. Никола овој пат дојде 

само со подарок за Марко во рацете, ги изостави букетите 

затоа што не сакаше да дава погрешен впечаток дека ги носи 
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за Јана како додворувач. Беше решен, и точка, немаше 

заеднички живот за нив, го пропуштија возот одамна, но 

мора да научат да живеат во една иста средина. Но, зошто 

сè му трепереше во душата и понатаму и се чувствуваше 

како зелено ергенче на пет - шеснаесет години што првпат 

се заљубил во девојка што е недостижна за него. Пред да 

изгуби храброст и да се врати назад, ја крена раката и тропна 

на вратата, никој не отвори одма, па тропна повторно малку 

посилно, и зачу чекори и отворање врата. Стојан ја отвори 

вратата, широко насмеан кога го виде, се надеваше на ова и 

другарот не го разочара, го грабна за рака, го тргна внатре и 

си замина напред, со раката на кваката од својата спална 

соба му рече: 

 - Оди во дневна, другар, доаѓаме за кратко, се 

надевам оти Лилјана моја сè проба досега, но во ништо не 

се бендиса, ха,ха,ха, не е свесна дека и конопна вреќа да 

навре, мене ќе ми биде убава, а и мене ме мачи, не оваа 

кошула, не оние панталони, не одат со тоа, леле, да знаев 

дека вака ќе ме мачи, не ѝ кажував за игранката – и 

намигнувајќи му се скри во одајата негова. Марко прв 

излезе од спалната на родителите дотеран, замазнет, со 

косата зачешлана на патец прав како пушка. Детето со крик 

се стрча и му се фрли на Никола, кој го крена и го вртеше 

како вртешка кон таванот.  

 - Што ми донесе, чичо Коле?“  

 Никола го спушти детето на подот и му ја подаде 

кутијата, а тој скрс нозе си седна на подот, сега со целото 

внимание посветено на изненадувањето што го чекаше 

внатре во кутијата. Никола не можеше да издржи.  

 - Марко, дома е тетка ти Јана? – Тивко го праша. 

Марко без да го крене погледот кон него само рече: 

 - Не е дома.  

 - А каде е знаеш?  

 - На гости е, кај Ита. 
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 Разочарувањето на неговото лице беше тотално и се 

гледаше дури од Сиднеј во тој момент. Никола погледна кон 

спалната на Стојан од страв да не излезат во тој момент и го 

забележат неговото разочарување, па за да прикрие започна 

разговор со Марко. По некој миг излегоа рака под рака 

Стојан и Стојаница, најубавиот брачен пар што го имаше 

Никола видено, уфирцани двајцата, налицкани, намирисани 

и фризирани. Никогаш Стојан не изгледал подобро и 

подотеран од сега. „Што значи женска нега?“, си рече 

Никола. „Се прероди другаров.“ Двајцата со насмевки 

полека се движеа кон Никола како да се на корзо на Широк 

Сокак, но Лилјана не издржа, се отпушти од Стојан и се 

поздрави срдечно со гостинот.  

 - Николаа, е да знаеш колку ме израдува, што ми е 

мило што дојде!    

 - И тамам на време, брат, ми заштеди некоја пара, 

само што ќе викав такси. 

 Никола стана од каучот. – Ајде тогаш ако сте 

спремни, да не губиме време, со часови ве чекам да се 

дотерувате, ќе заврши игранката додека појдеме. 

 - Ееееј, другар, душава ми ја извади Лила моја и ме 

измори повеќе отколку на работа кога сум, ама гледај го 

крајниот производ – со раширени раце се заврти Стојан – од 

’рѓосано железо, сјајно злато ме направи невестава. Спремај 

се за вакво тормозење кога ќе се жениш – и му намигна, а 

Лилјана му ја плесна една нежно по темето.  

 - Уф, жено, не ми ја расипувај сега фризурата.  

 - Не ми треба мене жена да ме дотера, си знам јас сам 

– одговори Никола, гледајќи задоволно во лесната 

сопружничка игра на другарите. „Знам многу добро да се 

дотерам и поинаку“, си додаде во себеси и се згрчи малку 

на таа помисла, сеќавајќи се што се случи токму овде во 

домот на Стојан последниот пат кога беше „дотеран“.  
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 - И јас си мислев си знам – се насмеа гласно Стојан 

кревајќи ја главата нагоре, а со раката си ја привлече 

Лилјана до него – но, чекај, чекај, назад ти е зимата, ќе те 

видиме.   

 Водеа лесен разговор така, но сите избегнуваа да 

изречат едно име. Никој не го изговори името на Јана, ниту 

Никола праша, ниту тие кажаа, а сите го очекуваа, висеше 

над нивните глави во воздухот. Но, секој сакаше другиот да 

го почне разговорот на таа тема. Но, не се случи. На 

излегување, Никола погледна лево во вратата за која знаеше 

дека е на Јана и од таму како да го сети нејзиниот мирис, се 

зацрви кога се сети на случката во овој ходник, па да ги 

прикрие знаците, клекна наводно да си ги врзе врвците на 

чевлите, но сега навистина како од под вратата да надојде 

мирисот на пролетно цвеќе, кое го асоцираше на Јана, но 

усните и понатаму ги држеше цврсто стегнати и се воздржа 

да праша. Цврсто си вети да се забавува вечерва, без пиење 

затоа што возеше, и беше одговорен за друга фамилија, но 

и поради одлуката што ја донесе пред две недели и оттогаш 

ни капка алкохол немаше ставено во грлото. Не можеш да 

ги удавиш болката, тагата и разочарувањето во алкохол, 

напротив, тој ќе те удави тебе, затоа што сите чувства во 

тебе се дел од тебе и не можеш едно да уништиш, а друго да 

преживее, мора да се бара подобар, поздрав начин на 

справување со маките ако ти е мил животoт. 

 Салата веќе беше преполна со младина, кога конечно 

околу десетина минути пред седум часот стасаа Никола, 

Стојан и неговото семејство. Никола одеше малку зад нив 

со Марко в рака, а другарот и сопругата негова влегуваа 

како цар и царица, со кренати глави, бавни чекори и запираа 

на секој чекор да се поздрават со познати. Никола се 

радуваше за нив, конечно по четири години се повторно 

заедно, а љубовта нивна зрачеше едноставно од нив, сепак 

во срцето му се јави малку завист затоа што сакаше 



~ 727 ~ 
 

премногу и тој да биде во таква блажена ситуација, со 

саканата под рака. Никола постоја малку со нив, но 

непријатноста му се зголемуваше, затоа што се чувствуваше 

како трето тркало, па кога се приближи друг брачен пар до 

нив, го предаде Марко во рацете на татко си, па замина во 

беќарскиот дел на салата. Не дека беше салата поделена со 

знаци овде женети таму ергени, но беќарите во толпа беа 

насобрани на едниот крај, се разбира, што поблиску до 

барот. Некои беа свртени натаму, а некои со шишиња пиво 

стоеја во групи со мечтателни погледи кон паровите. 

Никола го пронајде Коста, кој беше многу висок и главата 

му стрчеше над сите други, се поздрави срдечно, па одма го 

опколија и неколку други од бившите цимери и го 

бомбардираа со прашање.   

 - Еееј, изникна ти, а, каде беше досега? му свикаа 

другарите и се фрлија над него да се поздрават и да дознаат 

по некоја новост. На сите им недостасуваше затоа што беше 

голем другар, позрел од нив и затоа што ги ставаше на ред, 

а сега сè уште никој од нив ја немаше преземено таа улога.  

Точно во седум, часот, оркестарот почна да свири, а 

веселите ноти на македонската фолклорна песна да им ја 

разнежуваат душата на нашите печалбари и ново 

доселеници. „Игранката беше најавена да започне од шест 

часот, но немаше да биде чисто македонска забава ако 

почнеше на време“, си помисли Никола, „далеку сме од ова 

Англичаните, кои беа точни како швајцарски часовници. На 

сред село кај нас не беше важно кога ќе стасаш, сè беше 

отприлика, штом ќе тропнеа тапаните и писнеше гајдата, 

сите се оставаа и право на сред село на оро, но овде и 

времето и просторот во салата беа ограничени и нашинците 

требаше да го прифатат овдешниот попрецизен начин.“ Но, 

засега немаше навестување за прецизност затоа што луѓе се 

точеа низ влезната врата цел час по официјалниот почеток 

на забавата. Уште првите звуци не беа така речи до разлеани 
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низ големата сала, која сега беше преполна, орото се разви 

на подиумот и веќе за миг како мазник се извиваа повеќе 

круга, еден во друг. Никола седеше на стол и тапкаше со 

ногата во ритамот на тапанот, додека со поглед ја 

скенираше салата и очите му шараа низ толпата шаренило. 

Крвта му се разигра повесело од највеселата и 

најмилозвучна мелодија кога очите негови ја забележаа 

Јана. Таа седеше со другарка ѝ Вита на левиот агол, гледано 

од на Никола позицијата, на столовите поставени вдолж 

ѕидот, а до нив имаше уште две - три други млади жени. 

Никола се двоумеше дали да стане, да оди да се поздрави, 

што навистина сакаше, таа беше на едно триесетина метри 

од него, но засега се задоволи само со гледање. Не знаеше 

колку долго беше така занесен, кога некој го тргна и го 

одведе на орото и ја изгуби Јана од погледот. Но, знаејќи 

дека е тука во близина, срцето му се радуваше, па се 

опушти, се развесели и се разврти на орото. Стојан и Марко 

за рака се фатија до Никола, а по некое време им се 

придружи и Лилјана, која на огромно задоволство на 

Никола за рака ја доведе и Јана. Никола ќе излеташе од 

радост, доби таква полет и среќа го преплави. Музичарите 

сега ја загреаја толпата, па една песна и оро се преточуваа 

во друга, а танецот се вртеше непрестајно, наоколу низ 

салата. Марко, кому од почеток му беше интересно 

играњето, но како и на секое дете му досади за брзо, па 

сакаше да се пушти од орото. Стојан и Марко се тргнаа 

оставајќи ја Лилјана до Никола, но по пола круг и таа се 

изгуби, оставајќи ги сега Никола и Јана еден до друг, да се 

држат за рака, таму каде што им беше местото. Никола, на 

првиот допир на нејзината нежна топла рака, сети дека ја 

држи Јанината, обликот, мазната нежна кожа, долгите прсти 

му беа врежани во мозокот и кога дланките им се споија, на 

Никола му се причини како искри да спрскаа од допирот, а 

таков топлотен бран го обзеде, како струја да му јурна низ 
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целото тело. Дланките за миг им се препотија на двајцата, 

па Никола ја стегна посилно раката на Јана за да не му се 

лизне и да се изгуби ова волшебно, натприродно, дури 

чувство на блаженство и спокој во душата, и покрај тоа што 

крвта се брануваше во топлотни бранови низ неговите вени. 

Беше сосема свесен дека истите чувства што го преплавија 

и Јана ги чувствува и не можеше да опише колку го 

радуваше тој податок. Чувствуваше по треперењето на 

раката нејзина и потта што бликаше низ дланката. Ни 

едниот ни другиот не собраа храброст да се погледнат, но 

немаше потреба, допирот нивни продираше многу 

подлабоко во нивните чувствува отколку самиот поглед. И 

двајцата се запрашуваа изненадени наново „која беше таа 

енергија, таа моќ на допирот и атракцијата помеѓу нив?“ 

Зошто ова нешто не го чувствуваa со никој друг или друга 

што ќе се фатеше за рака до нив? Близината на Јана и 

допирот нивни полн со огромен напон на електрицитет 

сосема го преплави Никола и конечно му ја запали 

сијалицата во главата, која светна појасна и поблескава од 

сонцето. „Јана е моја, колку и да се оттргнувам од неа, ме 

влече нешто силно кон неа, нешто потсвесно затоа што таа 

не се ни обидува. Можеби токму затоа? Како било, ќе морам 

да преземам чекори додека има време, никому не ја давам, 

ќе научиме да си ги простиме гревовите од минатото.“  

 Музиката не престануваше, се нижеа песна до песна 

од јуначко - патриотска, срцепарателна –љубовна до 

таговно - печалбарска, се пееше и се веселеше збраниот 

народ, се проронуваше по некоја солза на печалбарските 

песни во кои сите до еден длабоко го чувствуваа секој еден 

збор од песните, но нозете сами им играа. Што би рекле 

браќата Миладиновци, народните песни беа „огледало на 

животот“ на народот, така што таа слика многу јасно се 

оцртуваше кај нашите печалбари што доживуваа во тој 

момент на занес во орото чуден коктел на весело - тажни и 
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слатко - горчливи емоции. Скокаа по тропотот на тапанот, 

подрипнуваа, клоцаа, клекнуваа, се вртеа, тие напред 

ороводците вееја со шамичињата со десната рака крената 

горе високо, а солзите им ги влажеа младите образи, од тага 

за родниот крај, најмилите таму, за картата што им ја 

извлече судбината и ги дотера дури овде на крајот на светот. 

Македонската фолклорна песна и оро со своите звуци ги 

допираа длабоко до самите срца и ги пренесуваа младите 

печалбари до родните краишта, на сред селата, на мачниот, 

но убав едноставен живот, опкружени со многубројни 

членови на семејствата, со родители, баби, дедовци, браќа, 

сестри, братучеди, стриковци, стрини, тетки, тетини, 

вујковци и вујни и многубројни другари и добро намерни 

соседи што го зборуваа истиот јазик, ја разбираа истата 

култура, што трчаа со вилите да помогнат да се собере 

гравот ако се зададеше некое облаче. Овде во туѓина 

приватноста се ценеше повеќе од дружењето, луѓето 

живееја осамен анонимен живот несвојствен на 

македонскиот, затоа нашинците си создаваа свој свет каде 

што сосема ги пренесуваа или ги накалемуваа најосновните 

делови од културата што им недостасуваа најмногу. Така 

игранките овде беа нешто најблиско што наликуваше на 

нивното сред село. Но, овде старци немаше да седат со 

бастуните по настрана, како чувари, па да гледаат и да 

коментираат кој која ќе ја земе, кој е најдобар игроорец, која 

од девојките е вредна и вешта домаќинка. Овде сè беше 

младина, на отприлика осумнаесет до триесетгодишна 

возраст и тек тук по некое дете и некој над триесетката.  

 Стојан и Лилјана, кои исто беа афектирани како и 

сите од најубавиот мелос на светот, стоеја настрана со Илија 

и Драга додека децата трчаа наоколу. Сите четири пара очи 

беа вперени во нивните штитеници, гледаа, се радуваа затоа 

што како некако да ја чувствуваа и самите таа нивна цврста 

врска.  
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Илија, онаков како што си беше зборлест, прв ја прекина 

тишината. 

 -Гледам ќе се вразуми детено наше, кај да е, готов е.  

 Стојан само кимна со главата, но не рече ништо, го 

чекаше овој момент нестрпливо, и не сакаше да проговори 

гласно, да не чуе ѓаволот, па пак да се смеша.  

 - Ајде на оро и ние да поуживаме, зошто дојдовме – 

ја фати Лилјана за рака, му свика на Марко и сите ги повлече 

на оро.  

 Никола и Јана се подгледнуваа еден со друг кришум 

под око, кога мислеа другиот не гледа, но кога погледите ќе 

им се вкрстеа, и двајцата се вцрвуваа и ги наведнуваа 

погледите, се однесуваа како млади зелени, тинејџери, но и 

двајцата се наоѓаа на деветтиот облак, беа во светот на 

бајките во кој сè беше преубаво, разнобојно, превозбудливо, 

во светот што тие самите со својата љубов го создадоа. Се 

чувствуваа лесни, безвоздушни, се држеа цврсто за рака да 

не полетаат во воздухот, беа како во голем меур од сапуница 

само тие двајца и никој друг и имаа чувство како да лебдат. 

Имаше ли нешто помагично од љубовта на момче и девојче? 

Меурот од сапуница беше убав, навистина прекрасен, 

додека беше цел и ги обиколуваше овие двајца лудо 

заљубени, но беше многу кревок и на најмал допир од 

надвор се распрсна и распадна за миг кога еден несмасен од 

ергените, или пак за да се приближи до убавата девојка што 

леташе чиниш на орото, се втурна помеѓу Јана и Никола и 

ја прекина волшебната врска помеѓу нив. Никола се обиде 

да ја задржи и да не го пушти помеѓу нив, но поднапиениот 

ерген насила ја скина врската смеејќи се и се мушна да се 

плетка на орото како две леви нозе да имаше помеѓу Никола 

и Јана. Одма потоа и други се напикаа на орото помеѓу нив 

и растојанието помеѓу нив растеше. Никола размислуваше 

да се пушти и повторно да се фати до Јана, но не сакаше да 

биде очигледен премногу и да го покаже очајот за да биде 
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со Јана, па се воздржа и остана на место. На следното 

вртење на орото Никола зажали за одлуката затоа што го 

забележа Пецо фатен до Јана како се паунчи, па искри му 

пролетаа пред очи од лутина. „Уште ли оној се вртка крај 

неа?“ Погледот му остана закован во нив, па забележа како 

тој нешто ѝ шепнуваше, а Јана му возвраќаше. 

 На Никола му се стемни и му се расипа радоста и 

веселбата за миг. Го напушти орото и повторно се врати кај 

барот каде што се врткаа уште некои од другарите. Заборави 

на своето ветување да не пие и си порача пиво. Не можеше 

да издржи да биде свртен со грб спрема орото, го 

присилуваше нешто да се заврти, пак размислуваше дали да 

оди и да го пресече, но се премисли, откако ќе заврши орото, 

ќе ја побара да разговараат малку надвор. Но, ништо не му 

одеше според планот на Никола, орото уште незавршено, 

Пецо ја оттргна од него и тргнаа кон излезот за надвор, но 

Јана ја отпушти неговата рака и покажа кон столовите. 

Седна Јана на еден, а Пецо се впушти до неа, а Никола 

зафучи со ноздрите затоа што му личеше премногу блиску 

како да е пикнат до неа. Гледаше во Јана, која смирено 

слушаше, но погледот ѝ беше вперен кон орото, како да бара 

некого или да сака повеќе таму да биде. Но, Пецо не ги 

читаше знаците, па упорно ѝ раскажуваше нешто. Одеднаш 

тој се исправи и застана пред Јана, Никола мислеше ќе ја 

напушти и потстана на столот за тој да ѝ пријде, кога, на 

негово непријатно изненадување, забележа како тој ѓавол 

клекнува на едно колено пред неа, а Јана остана зината во 

устата. На Никола му беше јасно што се случува, рипна 

нагло од столот со намера да оди да му каже точно што 

мисли за него со неговите тупаници, но запре по првиот 

чекор. Јана со сериозен изглед на лицето го фати за двете 

раце и го натера да седни на столот назад, па нешто му 

кажуваше. На Никола му беше јасно дека овој Пецо ѝ 

понуди брак на Јана, а таа не избега од него, туку остана 
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таму. „Зошто?“, се праша, „да кројат планови, ете зошто, 

будало една! Зошто ѕвездите ни се разминуваа секој пат кога 

ќе се доближиме еден до друг. Зошто оној?“  Му доаѓаше да 

го крене столот и да го акне од ѕидот. Сакаше да бега, 

нагонот го тераше, но се сврти кон барот и бараше 

прибежиште во алкохолот, порача ракија овој пат и крцна 

неколку една по друга. „Низ прсти ми се лизга секој пат како 

сув песок. Има ли спас за мене, има ли иднина за мене?“  

 Некој од друштвото што седеше до него 

прокоментира:  

 - Аха, види го Пеце наш, ќе има честење изгледа, 

уловена ми личи гостинката на другарот твој, од под нос ти 

ја зеде, Колее – го плесна некој по грб – сите мислевме ти 

ќе ја земеш, а, братко, се кладев на тебе, ама ме зафркна, 

изгубив. Никола ги стисна забите и тупаниците пред него, 

па се воздржа да не му ја акне една, па успеа да проговори 

процедено низ заби. 

 - Со среќа нека им е, се заслужуваат двајцата – и на 

екс ја испи третата чаша ракија.  
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Глава 62  

Лекција   

1 ноември 1972, Мелбурн, 

 

Стојан ја забележа свитканата силуета на Никола на 

барот и му беше јасно дека сите лажици не му се на број. 

Знаеше каде гледа и што го мачи, но од него очекуваше 

поинаква реакција, да појде таму каде што сакаше 

очигледно и да се бори за тоа што го сакаше, а не да се дави 

во алкохол. Му доаѓаше да го фати за облека и да го растресе 

да му дојде умот, немаше бегање, мораше сериозно да се 

разговара и да му се одржи една лекција, па ако треба и 

пријателството нека го расипат, беше спремен Стојан по 

секоја цена да го вразуми другарот.  

 - Не можам да го гледам веќе потиштен и пијан, 

никогаш не беше ваков, сосем се смени, од инает 

магарешки.  

 Ги прибра Лилјана и Марко, ѝ шепна нешто на уво, 

па заедно ја побараа Вита, која седеше потпрена со грбот на 

столот, а Диме ја служеше со сок. Разменија неколку 

реченици, а тие двајцата кимнаа со главите и се поздравија. 

Стојан ги остави Лилјана и Марко блиску до влезот и отиде 

да го прибере Никола.  

 - Ајде одиме, Никола?  

 - Каде џенем?  

 - Ајде, другар, станувај, изморен е Марко, да одиме.  

 Низ маглата на пијанството продре името на детето 

и стана Никола, се затетерави малку, а Стојан ја пружи 

раката кон него. 

 - Дај ваму? 

 - Што да ти дадам, нема ништоооо веќе за давање, сè 

ми е земено. 
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 - Клучот дај го ваму од автомобилот – со смирен глас 

му зборуваше Стојан, но толку многу сакаше да го наплеска 

во тој миг.  

 - Неее, не, јас ќе возам.  

 Стојан можеше да си оди со такси, но не можеше да 

го остави така пијан да вози и да направи некоја пакост, па 

стрпливо пак му рече: 

 - Другар, немаш доверба во мене, ајде јас да повозам 

малку.  

Никола го погледна со матен зацрвенет поглед, а 

Стојан за него беше со две глави што се шантраа натаму -

наваму како балони. Стојан ја пикна раката во десниот џеб 

на Никола, го извади клучот од автомобилот и му даде знак 

на Коста да му помогне, па го фатија под рака и го изнесоа 

надвор. Стојан ѝ рече на Лилјана да тргне напред со Марко, 

кој зачудено гледаше во „чичо Коле“ стегнат помеѓу двајца 

и мрмореше нешто неразбирливо. Излегоа надвор од салата, 

и свежиот воздух можеби му ја разбистри главата на 

Никола, па им рече:  

 - Пуштете ме, можам сам!  

 Стојан  продолжи да го држи, но тивко му рече на 

Коста:  

 - Коста, оди  внатре, сега од овде ќе се снајдеме. 

Штотуку Коста го ослободи Никола и остана да 

гледа во нив додека Стојан сè уште го држеше под рака и 

завртеа лево од влезот кон паркингот, кога Никола го 

забележа Пецо потпрен на ѕидот од зградата со цигара в 

рака, како се смее и гласно разговара со неколку други 

мажи, се откина некако од Стојан и се зададе кон Пецо со 

крената тупаница, ја истегна тупаницата да го мавне в лице, 

но Пецовите две глави се нишаа, се спојуваа и се одвојуваа, 

па, наместо в лице на Пецо, ја запна тупаницата во ѕидот, на 

десната страна од главата на Пецо. Болката го зашемети 

еден миг, но се прибра и беше спремен повторно да мавне, 
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но веќе беше доцна, Стојан и Коста, кој виде што се случи 

додека стоеше неколку метри одзади, повторно го 

вклештија помеѓу себе и го тргнаа да го влечкаат, додека тој 

крекаше, се оптегаше и се фалеше дека коски ќе му крши на 

Пецо. Стојан се заврти и во чекор и му се извини на Пецо:  

 - Пијан е, дамла, не му обрнувај внимание, заборави 

го инцидентот.  

 - Без гајле, самиот се повреди, но ако ме удреше, 

немаше опростување, ќе го скршев.    

Отидоа дома во молк. Никола седеше на предното 

седиште со скрстени раце пред него и беше лут што е 

третиран како дете. Лилјана тивко му раскажуваше 

приказна на Марко, кој веќе заспиваше на задното седиште. 

Стојан го паркира автомобилот на улица, ѝ даде знак на 

Лилјана да остане во автомобил да го пази пијаниот, додека 

тој ја отклучи вратата и го внесе заспаното синче дома, 

нежно го стави на креветот го бакна в чело, и брзо се врати 

надвор кај автомобилот. Го измолкна Никола од него, го 

зграби за партали и насила го внесе дома и него, подавајќи 

ѝ ги клучевите на Лилјана за да го заклучи автомобилот. Го 

турна на каучот во дневната, а Никола полу заспан се 

преврти на каучот хоризонтално и ги затвори очите. За 

скоро веќе беше како Марко заспан, а Лилјана донесе ќебе, 

го покри, го фати Стојан за рака и нежно го тргаше кон 

нивната одаја. И двајцата беа сосема разочарани од 

однесувањето на Никола и од развојот на настанот досега, 

но Стојан вриеше од лутина, и ги стегаше тупаниците 

додека го гледаше Никола како спие, и сакаше да го разбуди 

и да му се навика. Лилјана го поучи:  

 - Мили, има време, утре, џабе ќе зборуваш сега, 

ништо нема да разбере, а да не стане и агресивен, од пијан 

човек, и будалиот бега, не рекле старите залудно.   

Утрото рано Стојан стана прв, лутината му го скрати 

сонот, но и се плашеше да не се разбуди и замине Никола 
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пред да има шанса да разговара. И покрај тоа што му ги зеде 

со себе клучевите, можеше пешки да замине. Го ѕирна 

Никола, кој спиеше како мало дете, го припокри, па со тивки 

чекори се упати кон кујната. Стави дупла доза кафе да се 

вари, и додека го чекаше да стаса, размислуваше како да го 

вразуми Никола. Тури два филџани кафе и ги однесе во 

дневната, ги стави на масето мало и седна на една од 

фотелјите. Си го зеде едниот филџан и си потпивнуваше 

додека гледаше во Никола. Тој можеби поради мирисот на 

кафето ги отвори очите и збунето гледаше во таванот, потоа 

низ одајата, за на крај погледот да му се вкрсти со остриот 

обвинувачки поглед на Стојан.  

 - Аха, толку многу ли бев натрескан синоќа?  

Стојан продолжи да го гледа и да си ужива во 

горчливото кафе. Никола погледна кон салонот кон одајата 

на Јана, но одма го врати погледот назад, засрамен од 

самиот себеси. До некаде се сети на случката од игранката 

сношти, но немаше сосема јасна слика што се случи. Се 

исправи пополека и се штрекна од болката во главата, го 

тргна ќебето настрана, внимавајќи да не ја мрда главата.  

 - Ова за мене?  

Покажа кон кафето, Стојан кимна со главата, но 

продолжи да молчи. Молкот на другарот му кажуваше 

многу повеќе отколку да пробуваше да му објасни. Се 

наведна со мака, го зеде кафето, отпи една голтка, го освежи 

малку, па почна. 

 - Другар, многу ми е жал за сношти што ви ја расипав 

забавата, не сум јас повеќе за со луѓе, арно си стоев 

настрана, што ѓавол ме натера да излезам.  

 - Јас многу добро знам што те натера, но ти 

очигледно немаш поим ни што сакаш, ни што правиш, само 

се вртиш во круг околу себе. Не си оној Никола што го знаев 

и да знаеш, ако досега ти немам кажано, ваков те не сакам. 

Ајде едно пијаница, туку и тепач стана. Немој да ме 
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потценуваш и да си мислиш дете сум јас, па не разбирам, сè 

гледам, забележувам и разбирам многу добро, но некој 

ѓавол влегол во тебе, па сосема те заслепил.  

Никола ја наведна главата посрамотен и сосема 

оправдано искаран.  

 - Готово е, проколнат сум од мал за мене среќа да 

нема. Прости ми, другар.  

 - Што е готово? Не е ни почнато, ти велиш готово, 

ајде објасни убаво.  

 - Готово е, ја изгубив повторно точно во моментот 

кога мислев дека е веќе моја. Ха,ха,ха – горчливо се насмеа 

Никола – ти велам јас сум клетник, подалеку од мене, и за 

тебе подобро ќе биде.  

Стојан едвај се воздржуваше да не го фати за јаките 

и да го протресе, па забите како клинци да му зачукаат. 

Стана и се движеше натаму - наваму по одајата за да истуши 

малку од бесот. Повторно седна и со посмирен глас рече:  

 - Никола, не биди патетичен, ми се гнаси од твојата 

тврдоглавост – го крена прстот и го насочи кон него – не 

знаев дека си олку прост. Од каде ти одлучи дека е твоја, не 

те видов да разговараш со неа како човек, или се 

вообразуваш дека и мислите на другите им ги читаш? Прво 

– набројуваше Стојан – дали воопшто имаш досега со неа 

разговарано како возрасен зрел човек? Второ, дали дозна 

што се случило пред пет години, дали побара објаснување, 

дали ги расчистивте недоразбирањата од минатото? – 

Одмавна со глава Стојан. – Сигурен сум дека не. Па, што те 

кочеше досега и ја обвинуваше кутрата девојка без никакви 

докази? И, трето, дали воопшто ја праша дали сака да биде 

твоја? Ти, ти – и му го впери прстот во очи – самиот си 

одлучи дека е твоја. КОГА, другар, кога, кога забележа дека 

другите наместо да локаат си ја пробуваат среќата со неа? 

Што има лошо во тоа, ќе те чека некој ти да се освестиш, е 
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минуваат годините, за женското е секогаш потешко, па 

немој да ја обвинуваш без причина.  

Никола дремеше како мисир засрамен, но сомнежот 

проработи во него дека можеби е готова работата и доцна 

стаса Крали Марко на Косово Поле, а никој друг не можеше 

да го обвини освен самиот себеси. Стравот го искажуваше 

низ лутина, па подвикна.  

 - Тоа не е твоја работа, што велам и што правам – 

отсечно му врати.  

 - Се сложувам дека не е моја, твоја е, и како ќе си 

постелеш така ќе си легнеш. Но, еве ова ќе ти го кажам за 

да ти докажам колкав будала си бил, не само сега, туку сиве 

овие години. Пет години мизеруваш, пет години изгубени 

од најубавите години на младоста поради твојата слепост 

при очи од Бога дарени, со сигурност знам дека Јана 

никогаш не била мажена, како што ти мислеше.  

 - Која змија си ги кажува нозете, видов со мои очи – 

наврекнато сега подвикна Никола – се разбира така ќе ти 

каже, кој инаку ќе сака расипана стока...   

Стојан срипа од фотелјата и се надвисна над Никола. 

 - Стоко една, ти си расипан, немој да вреѓаш 

гостинка во мојата куќа, веќе твоето друштво не се трпи. Не 

знам што ти стана. – Го оттурна назад на каучот и продолжи 

да му вика од високо. – Ако ја сакаш, и да била мажена, па 

што? Љубовта е света, човеку, треба да се бориш за неа. Во 

што е повредата, во машката гордост, да се плукнам на таа 

твоја гордост, ако спиеш во празна постела. Уште едно 

нешто да ти кажам, откако се појави Јана на сцена, го носиш 

срцето на ракавот, сите го забележуваат вашето 

привлекување, не само јас, и не можам да се начудам зошто 

намерно ја оттурнуваш и својата и нејзината среќа. Не 

можам да те гледам веќе ваков, а како ќе те гледам понатаму 

во иднина, кога ќе ја испуштиш да ти слизне низ прсти, а ти 

ќе тагуваш вечно, дури тогаш ќе се пијаниш и ќе се тепаш 
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на секој чекор. Па, навистина не знаев дека си бил толкав 

будала. Те мислев многу попаметен, пријателе. Сега да си 

знаеш готово е пријателството помеѓу нас ако не сториш 

нешто со Јана и веќе да се заврши оваа твоја приказна, сега 

еднаш и засекогаш, оти не сакам да те гледам да се каеш, да 

цимолиш цел живот и да ми го расипуваш расположението 

во семејството. Ние сите ве сакаме и тебе и Јана, но помеѓу 

вас двајца ја бираме Јана. Едно, ни е домашна, а, друго, е 

многу поразбрана од тебе, само ако не се вразумиш ти, па 

да ве имаме и двајцата во нашиот живот.  

 - А што ако веќе се ветила на Пецо, го видов на 

колено пред неа – се вцрви Никола.  

 - Го виде, а, и твојата реакција беше да се завртиш 

кон шишето наместо да ја побараш Јана и машки да му ја 

оттргнеш. Будалче едно, сè додека не е однесена на олтарот, 

имаш шанса. Ако таа сè уште те сака, оти ваков не си многу 

за сакање, верувај ми.  

 Никола ја наведна главата и ја фати со двете раце, 

солзите го печеа и сакаа да се истурат, но цврсто ги стегна 

очите и не им дозволи да го посрамотат пред Стојан, и онака 

веќе беше премногу посран пред него. Ја крена главата, го 

погледна Стојан и рече: 

 - Знам, другар, знам, ни самиот не се сакам ваков, 

камоли други, а за будала, прв на светот сум, си признавам, 

но еве и ова ќе го признам јавно, без Јана не можам веќе, не 

ми е важно воопшто минатото, па ако сè уште барем малку 

има љубов за мене и ми даде шанса, јас ќе ја побарам и ќе ја 

земам, па ако треба и од олтарот директно ќе ја украдам.  

 - Е, таков те сакам, одлучен, да се бориш за себеси, 

за своето добро.  

 - А каде е Јана? – срамежливо праша Никола, решен 

уште денес да ја побара за жена.  

 - Нагости е, ех... бре, Никола, Николаааа, ако беше 

разумен ти, Јана сношти ќе си ја земевме со нас да се врати, 
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сега не знам кога ќе сака таа, ако воопшто си дојде. И 

значајно го погледна Никола, а нему крвта му се смрзна во 

жилите.  

 - Нема шанса, ќе ја грабам ако треба. Еднаш ми се 

измолкна низ прсти, овој пат нема да дозволам додека 

мрдам и претам.  

 Стојан се радуваше на конечното вразумување на 

другарот, но со сериозен родителски глас му рече: 

 - Ќе ја грабаш само ако таа сака, договорено? Како 

рече ти, помниш, жената не е стока, туку човек со ум и разум 

и многу поинтелигентна личност од тебе изгледа – и со една 

веѓа крената чекаше да се спротивстави другарот, но тој 

мудро си молчеше, па продолжи – ќе ја прашаш учтиво, ќе 

ѝ кажеш што чувствуваш, ќе се извиниш за сите сторени и 

несторени дела.  

 Стојан не можеше да се воздржи, па додаде:  

- И покрај тоа, немаш гаранција за успех, но оваа 

краста ако не си ја почешаш, ќе те умре, дај си шанса и 

барем ќе си речеш пробав сè што можев.  

На Никола му се преврти желудникот од последната 

реченица на Стојан.  

 - Знае ли тој нешто што не знам јас, оф, леле, можеби 

си замина со оној што не можам ни името веќе да му го 

споменам. Се стресе на место и стана затоа што не можеше 

да издржи да седи пасивен. Мораше да преземе зрела акција 

конечно.  

 - Ќе ми дадеш адреса од Вита и Диме?  

 - Не реков дека е таму.  

 Немилосрдно го мачеше Стојан со неизвесност.  

 - Ти препорачувам да одиш дома... каде и да живееш 

деновиве, да се средиш малку, да го измиеш мирисот на 

глупоста од себе пред да преземаш што било. Дојди овде во 

пет часот. Јас сум тука и неа како родител нема да ја оставам 

на милост и немилост твоја затоа што твоето однесување е 
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непредвидливо. И со раката му ги подаде клучевите од 

автомобилот. Никола се поднасмеа, зина да открие нешто, 

но се воздржа, само мавна со главата. – Нека стојат 

клучевите и автомобилот тука, мене добро ќе ми дојде едно 

убаво пешачење, а ќе ни треба за да ја прибереме Јана вечер. 

 Во пет часот попладнето Никола се појави на вратата 

кај Стојан, тој, Лилјана и Марко беа веќе спремни, па сите 

се напикаа во „фордот“, а Никола одби да вози затоа што го 

фаќаше огромна нервоза и само се вртеше во седиштето. По 

дваесетина минути возење Стојан паркира покрај паркот 

Фуцкрај и сите излегоа од автомобилот. Никола се зачуди 

малку, мислеше по Јана ќе одат, сепак послушно излезе и 

тргна по другите по патеката низ паркот, а наоколу се 

ширеше мирисот на свежо косена трева. Со главата нурната 

надолу тој не забележа како од спротивната страна се 

движат тројца луѓе. Кога ја крена главата, сонцето го огреа 

и насмевка му се разлеа по лицето, му дојде да запее од 

радост. Се споија двете групи, се поздравија, па Вита 

покажа на една клупа и рече: – Јас морам да одморам – и 

тргна кон клупата, а Диме, Лилјана и Стојан ја следеа, 

оставајќи ги Никола и Јана неодлучно да стојат на патеката 

додека Марко поттрчнуваше наоколу. Никола не губеше 

време, ја искористи шансата, па ја праша Јана доволно 

гласно за сите да слушнат.  

 - Јано, може ли да прошетаме ние малку додека 

старциве одморат? – ѝ се насмевна на Јана, па насмевнат ја 

заврти кон двата пара на клупата, каде што Вита и Лилјана 

седеа, а Диме и Стојан пред нив простум разговараа, но со 

едно око гледаа во младиот пар.  

 - Одете, одете, деца, но со умот в глава – им подвикна 

Стојан, прифаќајќи го предизвикот на Никола. 

Никола не чекаше два пати да му се рече, го 

скокоткаше раката да ја фати Јанината, но се воздржа засега, 

подоцна кога ќе се скријат од погледите на „старците“. 
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Никола покажа правец на движење и молкум тргнаа, но, 

само по неколку чекори, Марко му се фрли на нозете одзади, 

па Никола за малку ќе се засопнеше. Сите одзади што гледаа 

се насмеаја гласно.  

 - Чичо Коле, и јас доаѓам со тебе – Никола се 

наведна, го крена детето, го заврти неколку пати високо 

како вртелешка и му го врати на Стојан, кој веќе беше 

тргнат кон нив, тој го презеде и продолжи да го врти за да 

го занимава додека Никола и Јана заминат.  

Никола и Јана продолжија да пешачат молкум, и 

двајцата уживајќи во близината. Свртеа на една помала 

патека надесно и Никола не можеше веќе да издржи, раката 

сама му се спои со Јанината, почувствува мала неодлучност 

кај неа пред да ги свитка прстите околу неговите, но и таа 

кутрата беше изгорена за неговиот допир и близина, па и 

нејзината рака имаше своја волја, која беше спротивна на 

нејзиниот разум. Никола бил повеќе пати во овој парк, но 

никогаш не му се чинеше поубав од денес. Пред него на 

левата страна забележа едно големо дабово дрво со широка 

крошна и сега напролет веќе разлистено. На неколку метра 

пред стеблото имаше клупа. Ѝ покажа на Јана со прст кон 

клупата додека зборуваше.  

 - Палмите се убави, елегантни дрвја навистина, мене 

сепак повеќе ме привлекуваат нашите познати дрвја, сакаш 

ли да седнеме малку под сенката на дабот? 

  Јана кимна со главата, не ѝ беше важно каде, беше 

важна близината на Никола. 

Никола, сè уште не испуштајќи ѝ ја раката од својата, 

ја водеше да седне на клупата, а тој клекна пред неа како 

витез пред својата кралица.  

 - Јанче, Јанче... – очите му се наполнија со солзи 

радосници од појавата пред него, а грлото му се стегна, го 

исчисти, голтна неколку пати и продолжи, додека Јана 

сосема стаписана го гледаше.   
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Ѝ го скрши срцето повторно, ако воопшто можеше 

скршено срце пак да се скрши, синоќа на игранката. По 

орото и таинствените насмевки што си ги подарија, Никола 

ја остави повторно на милост и немилост на волците. 

Откако Никола двајцата другари го изведоа пијан надвор, 

ергените имаа слободен пристап кон Јана, и повеќемина си 

ја пробаа среќата додека Јана ја молеше Вита да си одат. Се 

шпекулираше по беќарите со некој збор дофрлен овде - онде 

дека Јана е дојдена за Никола, и ја забележаа нивната врска 

додека беа заедно на орото, се гледаше дека имаше нешто 

помеѓу нив, но, откако тој го напушти бојното поле, тие се 

впуштија во напад. Денес, кога Јана го виде пред неа во 

паркот, првиот нагон ѝ беше да бега, да се заврти и да 

замине во непознат правец, беше премногу лута на него, но 

како и секогаш близината негова ѝ ја смируваше на еден 

план и ѝ ја буричкаше крвта до бескрај. Имаше и таа потреба 

од разговор со него, па затоа тргна кротко како јагне. Дали 

ја водеше на кланица или на зелено пасиште, остануваше да 

се види. 

 - Јанче... мила – пак повтори Никола, а таа гледаше 

во него без да трепне, со очите полни солзи, кои сега така 

влажни од солзите најмногу наликува на езерца сини 

македонски – очигледно е дека старата искра на љубовта сè 

уште тлее помеѓу нас, што било, поминало, ајде да 

заборавиме, да си простиме и одново да го почнеме животот 

заеднички.  

Јана забележа дека Никола не ги изрече зборовите 

што таа сакаше да ги чуе со целото нејзино битие, дали беше 

ненамерен пропуст или не, сè уште не беше убеден, не ѝ 

беше познато, но сомнеж се јави кај неа, дека можеби само 

физичка привлечност чувствува кон неа сега, а не ја сака 

онака како што таа имаше потреба да биде сакана, длабоко, 

емотивно, срцето да му пее по неа од љубов, а не само крвта 

да му зоврива од страст.  
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„Можеби забележа како другите појавуваат интерес 

за мене, па сега љубомората негова не дозволува да не си ја 

проба среќата.“ А сигурно не беше онаа љубомора на 

заљубен човек, туку љубомора на посесивен човек што 

сакаше да ја има за никој друг да ја нема.  

 - А мислиш ли можеме да си простиме, Никола?  

 - Можеме, мила, и мораме, еве јас прв ќе почнам.  

 Никола сè уште стоеше клекнат пред неа на едно 

колено, Јана го потргна да стане, но тој продолжи упорно. 

 - Нема да станам додека не слушнам потврден збор 

од тебе. Не можам веќе без тебе, ќе умрам, верувај ми.  

Ѝ ги стегна двете раце во своите и ја гледаше 

занесено право во очи, со поглед полн со исчекување.  

 - Јанче, најмила, ти опростувам за болката што ми ја 

зададе, прости ми и мене ако нешто згрешив, сакам еве од 

овој момент да свртиме нов лист на кој ќе го испишуваме 

нашиот заеднички живот.  

 - Меморијата да не те лаже, Никола, ти ми зададе 

мене болка и не сум сигурна дали ќе можам да ти простам.  

Никола ја гледаше малку збунето, но одлучи да не 

навлегува во детали, ако мисли така, така нека биде, целта 

сега му беше да ја освои и да ја убеди на заеднички живот.  

 - Гледам недоверба на твоето лице, мислиш лажам 

или прикривам нешто, како ќе градиме заеднички живот без 

доверба и почит. Страста не е цврста основа за убав живот, 

а сам си додаде, љубов, доверба и почит се вистинската 

основа.  

 - Јанче, имам доверба, но еве, и ако не е така, ќе ја 

изградиме наново. 

 - Никола, старите нè учеа обратно, прво доверба и 

почит, а љубовта ќе дојде дополнително, ако воопшто дојде.  

 - Кај нас, Јанче моја, сè е наопаку, но не можам веќе 

ни миг без тебе, те молам избави ме од оваа мизерија. Не 



~ 746 ~ 
 

мислиш ли дека судбината повторно нè донесе заедно да 

бидеме?  

 - Судбината за друг ме донесе овде, Никола!  

Јана ги истрга рацете од неговите и стана, се заврти 

со грб кон него за да ги скрие солзите и додаде:  

 - А ти ми се испречи на патот и повторно ми ги 

наруши сите планови.  

Никола снеможе, му се одзеде силата кога Јана се 

одвои од него, па седна на земја, се навали накај клупата, со 

едната рака си ја потпираше главата и си мислеше: 

„Не, не, Господе, не можам без неа, ќе молам, ќе 

колам, ќе нема срце да ме одбие, не може друг да ми ја земе 

втор пат.“  

Стана некако, отиде пред неа и сега клекна со двете 

нозе.  

 - Мила, моја си, го знаеш и самата тоа, нема да бидеш 

среќна со никој друг како со мене, ќе те гледам, ќе те 

негувам како цвеќе во градина.  

Јана го зацврсти срцето кон него и продолжи со 

својата претпазливост, сирота, се изгоре еднаш длабоко на 

млекото, па сега дуваше и на маштеницата, а телото нејзино 

само се нишаше и се доближуваше кон него и сакаше да му 

се фрли во прегратките, па ако треба, после и нека робува за 

него. Но, нешто ја држеше на дистанца, сеќавањето на 

огромната болка што ѝ ја зададе, по тоа со денови и месеци 

поминуваше отрпната и животареше како зомби.  

 - Никола, дали се слушаш што зборуваш, твојата 

себичност нема крај, ниту еднаш не ме праша што мислам 

јас и што сакам јас и како поминав без тебе овие пет години.  

Никола зина да проговори, но Јана му ја стави раката 

на усната и одма виде дека направи грешка, па ја тргна нагло 

како попарена, затоа што одма и во двајцата веќе познатите 

искри почнаа да летаат и да прскаат околу нив. Мовта на 

кожата им се накрена како од електрицитет, ако 
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продолжеше со допирот, ќе потклекнеше, ќе се предадеше 

лесно, гордоста не ѝ дозволуваше така да постапи. Ако 

нешто сакаше на овој свет, беше да биде со Никола, но беше 

одлучна да не му покаже колку е очајна за него. Ако тој не 

може да ги изговори тие два волшебни збора, нема ни таа да 

го удостои со едно да во моментот.  

 - Никола, во овој момент не можам да ти дадам 

одговор, утре одам кај Верка на помош на фармата и таму 

ќе бидам една недела, се враќам кај Стојан и Лилјана в 

сабота. Дојди в недела, побарај ме, ако не се премислиш во 

меѓу време, па ќе го добиеш мојот одговор. 

Јана не можеше да се воздржи да му зададе малку 

болка и да всади сомнеж во него, па продолжи:  

 - Имам неколку понуди за брак веќе, ќе ми треба 

време да одмерам и да размислам кој е најдобра прилика за 

мене. Се заврти нагло и тргна по патеката од каде што 

дојдоа, а зад неа Никола вовлече воздух звучно, на што Јана 

се понасмеа, „така му треба, нека страда и тој малку, мисли 

ќе трчам по него како верно кученце само ако свирне по 

мене, не, никој нема веќе да ми наредува и да одлучува за 

мене.“  

 - Јанче моја, колку само те сакам, само да можеш да 

ѕирнеш во срцето мое – си прошепоти Никола прекршен, но 

стана и тргна по Јана. Стравот дека ќе ја изгуби го следеше 

како темен облак над главата.  
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Глава 63   

Одбиен прстен  

8 ноември 1972, Митровден, Мелбурн 

 

Наредната недела по долго исчекување и броење на 

минутите што никогаш порано толку бавно не се протегале, 

конечно осамна прекрасен сончев ден, Митровден, а Никола 

се надеваше дека ќе стане уште посветол ден за него. Тој се 

разбуди од плиткиот сон, во кој Јана го шибаше со вила, а 

тој ја грабна и ја преврти во сламата. Нејзината слатка смеа 

сè уште му одѕвонуваше во ушите кога ги отвори очите и се 

насмеа гласно кога се сети дека токму околу ова време пред 

осум години прв пат се сретнаа со Јана. „Леле, осум години, 

една вечност поминала оттогаш.“  Се разбуди Никола со 

некоја надеж во душата, срипа од креветот, се истушира, се 

дотера и одлучи да појде в црква, и покрај тоа што не беше 

некој верник, така роден и растен во социјалистички систем 

на уредување каде што не беше „модерно“ да се оди во 

црква, религијата беше опиум за народот, ги учеа на 

училиште, и со негодување барем на површина се гледаше 

на сè поврзано со религијата и само старците си останаа 

верници и редовно си ги посетуваа селските цркви. Овде во 

туѓина црквата беше збирно место на печалбарите, беше 

заедничка алка што ги држеше до нивниот македонски 

идентитет и сè друго што им беше познато и мило од 

нивната култура. Беа откорнати и речиси на сила пресадени 

во туѓа земја и туѓа култура, па стравот од асимилација и 

претопување ги држеше заедно нашинците, кои одолеваа, 

пркосеа, се бореа со сите средства што им беа на 

располагање од македонскиот културен арсенал да се 

одржат и опстојат како идентитет.  И им успеваше барем 

засега, што ќе покаже иднината, никој не знаеше, иако тие 

што веќе беа подолго таму, посебно иселениците од 

егејскиот дел на Македонија, веќе насетуваа промена, но тоа 
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уште повеќе ги насочуваше посилно да се организираат и 

никнуваат како печурки по дожд, цркви македонски, 

културно - просветни институции, фолклорни и спортски 

друштва. Му пролетаа сите овие мисли низ главата на 

Никола, како некако да бараше оправдување за неговата 

желба да оди во црква, но денес не му требаше оправдување, 

одеше искрено да му одаде почит и му запали свеќа на 

светецот свети Димитрија и да бара небесна интервенција 

од него и од севишниот за помош да ја вразумат Јана и да ја 

насочат во вистинскиот правец што водеше во неговата 

прегратка. Со насмевка се присети Никола и на она што му 

беше кажано дека и неговиот роден биолошки татко се 

викал Митре, „не може сето ова да биде случајно“, растеше 

надежта кај Никола. За брзо стаса со својот црвен автомобил 

во црквата „Свети Ѓорѓи“ во Фицрој да запали свеќи и за 

своите починати биолошки родители и баба и дедовци, 

барајќи и од нив прошка, но и помош. Се молеше Никола 

како никогаш досега и не знаеше точно кому, дали на Бога, 

на светецот од денешниот ден или на своите починати 

предци, кои ги замислуваше сега како секогаш да биле 

околу него и го штителе од секакво зло.    

 - Сега ми треба најмногу помош од секогаш, 

смилувајте се над мене грешниот – си повторуваше.  

Беше поканет на слави и имендени кај неколкумина 

нашинци, но немаше енергија никаде да оди затоа што 

токму денес се одлучуваше неговата судбина. Пешачеше со 

часови покрај реката Јара, чиј бавен тек на водата го 

смируваше, седна на една клупа и долго гледаше во водата, 

и во животот што се одвиваше околу него. Сè гледаше 

кристално јасно, како боите никогаш да не биле 

поживописни од овој момент, му струеше низ крвта некоја 

навест, нов почеток, кој се надеваше ќе биде заедно со Јана. 

Тој, нестрплив, уште вчерашниот ден во сабота отиде кај 

Стојан, но Јана сè уште не беше вратена, па поседе малку 
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како на шилци и се врати дома да се превртува сам во 

креветот цела ноќ. Сега знаеше дека се доближува времето 

кога ќе ја дознае својата судбина од слатките усни на Јана.  

„Што ако замине на гости со Стојан и Лилјана?“, се 

уплаши. „Се надевам нема да биде толку сурова кон мене, 

не можам ни една минута повеќе да чекам, камоли цел ден.“   

Стојан му рече да дојде кај шест часот со 

автомобилот за да го одведе на гости. Но, ништо не спомена 

за Јана. Ќе мора да ја задржи да разговараат, ќе 

експлодираше од нестрпливост веќе. Никола дојде некоја 

минута пред шест и одлучи, каде ќе оди Јана, ќе оди и тој, 

ќе биде нејзина сенка. Но, на вратата се појави само Стојан 

со Лилјана и Марко, Лилјана му намигна и му покажа кон 

дома, а Никола му ги фрли клучевите од автомобилот на 

Стојан и му рече: – Еве вози, не ми се доаѓа мене некако. – 

Стојан ги фати во лет клучевите, му се впери в лице и му 

мавна со прстот да седи мадро, се заврти и замина. Никола 

чекаше да заминат, и во нестрпливоста мислеше една 

вечност се врткаат, на крај Стојан свирна со трубата од 

автомобилот и се затркала моќниот „форд“ по асфалтот. 

Никола ширум ја отвори вратата, но пак ја затвори, ги 

истресе алиштата, помина со прстите низ косата, па 

притисна на ѕвончето. Сакаше денес секој чекор, секоја 

постапка да биде умерена, да го одобри Јана, а не да го кара 

и да се мршти.  Десната рака ја пикна в џеб по стоти пат за 

да се увери дека пакетчето е сè уште тука, кое со љубов го 

одбра уште во понеделникот, и немаше ден во кој не го 

гледаше и вртеше во рацете како да сакаше да му вдахне 

жива енергија со моќ да ја убеди саканата.  

Јана ја отвори вратата претпазливо, се зацрвени и го 

наведна погледот, а Никола не можеше да одолее на 

нејзината убавина и привлечност, ни цела војска не ќе 

можеше во тој миг да го спречи, па заборави да брои до три 

пред да преземе каков било чекор или да прозбори каков 
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било збор. Па, сосема природно ѝ пријде, ја привлече нежно 

во својата прегратка, ѝ ја притисна главата на своите гради 

и вдишуваше од нејзината слатка, само нејзина својствена 

миризба на пролетно цвеќе, која го излудуваше до бескрај и 

го смируваше во исто време. 

На негова среќа, Јана не се оттргна, што му кажуваше 

многу, и да сакаше, не ни можеше кутрата, телото само 

тргна по неговата магнетска привлечност пред разумот да 

состави мисла. Долго се држеа така припиени еден до друг. 

Никола со левата рака ја држеше Јана припиена до него, а 

со испружените показалец и среден прст од десната почна 

да ја подбуцнува во слабината, а Јана, како што беше 

скокотлива, се закикоти, а па тој продолжи истото да го 

прави по нејзината рака, бавно нежно движење само со 

двата прсти. Јана ја исправи главата и го погледна, а тој само 

ѝ се насмевна и продолжи. Таа не издржа, па праша:  

 - Никола! Што правиш?  

 - Почнувам одново, од почеток? 

 - Каков почеток е ова? – И гледаше во прстите негови 

како хипнотизирана како полека се движат кон рамото.  

 - Не паметиш? – И со заводлива насмевка ѝ ги 

истопори двата прста пред нејзините очи. – Ова е мојата 

вила. Првпат ти мене ме допре со дрвена вила, цревата ќе 

ми ги извадеше, а сега јас гледаш колку нежно те допирам 

со мојата вила. Сега сме рамноправни, и отсега почнуваме 

наново.  

Јана не можеше да одолее, па му ја врати насмевката 

на Никола, а тој ќе се стопеше, ќе испареше на самото место 

од среќа.  

 - Ти текна ли, се сети, пред точно осум години, но во 

мене тоа сеќавање е како вчера да беше, ти го украдов 

најслаткиот бакнеж што некогаш сум го имал, а ти луто, 

накострешено ни името твое не ми го кажа. Но, судбината 

сакаше да се сретнеме наново, па нè фрли заедно случајни 
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неколку пати и повторно еве наново заедно. Не мислиш ли, 

мила, дека сме создадени еден за друг и некој таму некаде 

на небесата пробуваше повеќе пати да нè спои, а ние од 

неразбирливи причина се натегавме и се оддалечувавме 

еден од друг?  

 Јана кимна со главата и искрено одговори. 

 - Се сеќавам, Никола, многу добро се сеќавам, не 

можеш да го заборавиш првиот бакнеж, паметам дека 

сосема ме зашемети и заборавив дека си илегалец во 

шталата.  

 Никола со прстот ѝ ги погали усните и тивко ѝ 

прошепоти на увото:   

 - И мене, мила, и мене, ако беше свесна што ми 

правеше твојот прв момински невин бакнеж, имаше да ме 

набодеш на вилата, никогаш толку длабоко чувство во мене 

се немаше порано јавено, како да ме разбуди од некој сон во 

кој не ни знаев дека сум бил. Мислев, верувај ми, во тој 

момент како моево срце да скокна од моиве гради и да се 

пресели кај тебе за вечно да биде одма до твоето, бев решен 

да те барам под дрво и камен, сè друго засени околу мене 

таа случајна средба.   

Полека ја наведнуваше главата кон неа и запре на 

милиметар до нејзината усна и чекаше таа да го преземе 

последниот чекор, сакаше да ѝ даде избор. Јана ја сфати 

намерата и беше многу благодарна, па усната нејзина сама 

се припи до неговата, во тој најсладок бакнеж како да 

направија реприза на нивниот прв заеднички во шталата во 

Малиново пред цели осум години. Овој бакнеж исчисти сè 

помеѓу нив, ги заборавија болката и тагата што си мислеа 

дека си ги нанесоа еден на друг, и останаа само убавите 

сеќавања. Лебдеа на крилјата на среќата. Никола, не 

прекинувајќи го бакнежот, ја крена Јана во своите раце и ја 

одведе во дневната одаја, па седна сосе неа во својот скут, 

не можеа да се одвојат, ниту воздух да земат. Којзнае колку 
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долго седеа така прегрнати и припиени еден до друг, 

зборовите веќе не беа важни, се разбираа на некое 

подлабоко ниво, како секој атом од нивниот организам да се 

разбираше и зборуваше ист јазик. Јана прва го прекина 

бакнежот, а градите ѝ се креваа нагоре - надолу, срцето ѝ 

тупотеше и лудуваше, вдиша длабоко неколку пати за да ги 

наполни градите со воздух, со рацете завиткани околу 

вратот на Никола стоеше до него, не сакајќи веќе никогаш 

да се одвојат. По некое време откако си го поврати здивот 

праша:  

 - Што се случи, Никола?  

 Никола знаеше точно што прашува, ја бакнуваше по 

образите и рече: 

 - Ништо веќе не е важно што се случило во минатото, 

важно е сега и отсега натаму. Ќе го имаме животот пред нас 

за објаснување и раскажување. Она што сега е најважно и 

што сум нестрплив да ти го кажам, а мислам веќе го знаеш 

и го прочита во нашиот бакнеж, е дека... –– зеде здив и 

продолжи со тивки зборови директно од срцето. 

 - Најмила моја Јанче, јас те сакам, те сакам бескрајно, 

од првиот момент кога те сретнав, од нашиот прв чист 

бакнеж, украден од тебе среде шталата, среде смрдеата на 

стоката, а со мене во сеќавањата го понесов како најсладок, 

најопоен мирисот твој. По таа средба лутав, барајќи те тебе, 

за конечно пак да те сретнам иако свесно не знаев дека си 

истата таа девојка, но моето срце многу добро знаеше, секој 

пат кога ќе те видев, сè подлабоко и подлабоко се заљубував 

во тебе. Без тебе, мила, животот мој е безвреден, верувај ми 

кога ти кажувам, пет години без тебе се доволни да ми го 

докажат тоа. Шетав празен во душата како лушпа, 

животарев така речи, а цело време срцето мое сè уште беше 

кај тебе, најмила – Никола ја стави раката на срцето на Јана. 

– Еве овде слушаш како бие силно, затоа што и твоето и 

моето се заедно.  
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Се наведна и повторно ја бакна да ѝ докаже со 

бакнежот дека она што го зборуваше беше вистина. Се 

наоѓаа во блаженство и двајцата, по долги години 

безнадежно лутање и страдање беа повторно заедно овие 

две лудо заљубени срца. Овој пат Никола прв го прекина 

бакнежот затоа што беше на работ на издржливоста, но 

мораше да ги обави сите чекори беспрекорно пред  да се 

опушти сосема на повикот на природата и на повикот на 

Јана, која свесно и несвесно го емитираше кон него. Едвај ја 

одлепи раката од нејзиното срце и ја поткрена додека 

бараше нешто по џебот. Го извади, го стисна во раката, 

додека возбудата растеше во него од овој долго очекуван 

момент, успеа со прстите да го отвори и го принесе кон 

лицето на Јана. Таа само вдиша длабоко од изненадување, а 

солзите ѝ пливнаа низ очите, но продолжи да гледа во очите 

на Никола додека тој ѝ нудеше брак и нов живот на 

најромантичен начин што знаеше.  

 - Јанче моја, те сакам, душо моја, како ништо друго 

на светот, ќе го прифатиш ли овој прстен, најмила моја, 

сакам да ми бидеш вереница од овој момент, не можам да 

чекам веќе, и во првата пригода да ми бидеш невеста. Јас во 

моето срце сè уште те имам како вереница од првиот момент 

кога се ветивме еден на друг, но еве сега во нова земја, нов 

почеток, нова шанса.  

 Јана продолжи да го гледа Никола, но не направи 

потег да го земе прстенот иако имаше огромна желба да го 

стори тоа нешто и да го спаси од исчекувањето и мизеријата 

својот сакан. Но, имаше нерасчистени  нешта помеѓу нив и 

сакаше сето тоа прво да се среди пред да завртат нов лист 

на животот и да почнат да го испишуваат со љубов, почит и 

доверба, без никаква сенка од минатото.  

 - Никола, и јас те сакам бескрајно, мил мој, никој 

друг за мене не постоеше, зарем некогаш ти дадов причина 

да веруваш дека не те сакам?  
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Никола на ова малку го наведна погледот што многу 

ѝ кажуваше на Јана, но таа продолжи:  

 - За тебе се соочив со проблеми и противречев на 

сите наши конвенции и претрпев многу. Пресреќна сум што 

и ти ме сакаш и ме бараш за жена, но, мил мој, сега сме 

зрели возрасни луѓе, а не млади зелени, водени само од 

чувствата, сега мора зрело да се разгледаат работите. Те 

сакам и ако нешто сакам е да бидам со тебе секој миг од 

мојот живот, но прстенот што е прекрасен навистина ќе го 

прифатам само откако ќе се расчисти минатото помеѓу нас. 

Ако градиме нов заеднички живот во иднина, сакам да биде 

поставен на здрави темели, без каење, без разочарување, 

туку само љубов, слога, заемна почит и разбирање.  

Никола слушаше и со секој нејзин збор кај него 

растеше почитта за неа, знаеше дека имаше право, и покрај 

тоа што беше нестрплив да го слушне тој потврден збор од 

неа, го копкаше љубопитството да дознае што се случи пред 

пет години, да ѝ прости и да заборават еднаш засекогаш. 

Веќе не му беше важно што ја натерало Јана на одлуките 

што ги донела, важен му беше сегашниот момент, но 

мораше да се стрпи и да слушне што ќе му каже, и си вети 

да не покажува други емоции на лицето освен љубовта за 

неа, затоа што ја забележа повредата на нејзиното лице пред 

малку кога рече дали воопшто некогаш му дала причина да 

верува дека не го сака, што малку го збуни Никола. Но, 

реши да не навлегува во детали, ќе ја слуша, ќе ѝ ја исполни 

желбата за разговор, за расчистување на минатото, но ќе 

гледа машки да издржи, ниту да рече, ниту да покаже нешто 

што би ги расипало иднината и среќата нивна заедничка.  

  Јана запре и само седеше цврсто припиена во него не 

можејќи да се одвои и стрпливо чекаше да почне Никола со 

објаснувањето, додека пак тој чекаше Јана да почне, секој 

од нив верувајќи дека другиот беше тој што ја напушти и се 

откажа од нивната младешка љубов. Јана му прости сè веќе 
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одамна, ништо не беше важно сега, но сакаше сите карти на 

масата да се стават, сè да се знае, да нема никакви тајни 

помеѓу нив. А му прости на Никола, младост лудост, па се 

греши, во младоста размислуваш само за себе, ти самиот за 

себе си центар на светот, па не ги сфаќаш последиците што 

твоите одлуки ги оставаат на тие што те сакаат и што ги 

оставаш зад себе. 

Јана си помисли дека Никола се срами од својата 

постапка во минатото, го галеше по косата некое време 

бодрејќи го и му даваше знак да не стравува, што било, 

поминало, штом ќе го изнесат на отворено, ќе го закопаат 

таму каде што му е местото во заборавот. Го фати со двете 

раце за лицето, го погледна во очи, се наведна, го бакна во 

челото и почна самата. 

 - Никола, она што можеби не знаеш е дека овде 

дојдов за друг. А можеби и знаеш, па затоа се држеше на 

растојание од мене – но Јана ја преплави црвенило на овие 

зборови затоа што речиси секоја средба насамо завршува во 

заедничка прегратка. – За кого сè уште не знам затоа што 

Лилјана како сестра ме штити и ми даваше време да се 

соземам од патот и да се навикнам малку на животот овде.  

Ми вети дека нема да ме брзаат, ќе ми дадат време колку 

што ми треба и избор да бирам друг ако не се сложиме. Сè 

ми е туѓо, мили, сè непознато овде сама во туѓа земја како 

од Марс падната. Можеш ли да замислиш во моментот кога 

се чувствував премногу осамена и изгубена и гледав во сите 

момци со кои се запознав со страв дека некој ќе ми пријде и 

ќе бара одма да одам со него, а јас не бев спремна, иако 

одлучив кој и да е нема бегање, тој ми е судбина. Тогаш на 

сцена се појави ти и можеш ли да го замислиш моето 

изненадување? Мојата најголема желба пред да започнам 

живот со друг беше да те видам барем еднаш, среќен, весел, 

со семејство и да го живеам мојот живот спокојно барем, 

ако не со љубов. Твојата постапка кога нагло си замина 
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многу ме повреди, мислев по сите овие години имаш барем 

пријатно сеќавање на мене, а не да не можеш да ме гледаш 

пред очи.  

 Никола отвори уста да каже нешто, но Јана му ја 

затвори со рака и продолжи.   

 - Ја молев Лилјана по тоа да ме запознае со момчето 

за кое дојдов, а таа ми рече дека веќе го видов и сè ќе си 

дојде на свое место со време. Уште од коњ не слезена си 

така речи, има време, уживај. Никогаш не ја ѕирнав сликата 

на момчето за кое дојдов, сигурна сум дека е некој од овие 

што ми се додворуваа, но сакав да го запознам во живо, а не 

по слика. Се прашував кој е, но оставив да се одвиваат 

работите по нивни тек, но со секоја нова средба со тебе се 

оддалечував сè повеќе од другиот. Пред да одлучам да 

дојдам овде, кога ја одбрав сликата на момчето, свртена 

наопаку, верувај, ти напишав проштално писмо и ги залепив 

во плик заедно со сликата. Секогаш да биде писмото блиску 

до мене каде и да одам, но моите деца и внуци, ако ме 

удостои Бог со нив, да го отворат во моментот кога ќе го 

напуштам овој свет.  

Никола повторно завража и ја бакна на челото. Јана 

се оттргна од прегратката во која беше силно вклештена и 

му рече:  

 - Чекај малку, сега е моментот да го отворам писмото 

и да ти покажам за кого дојдов. Да не е некој твој другар, па 

да настанат проблеми. Подобро да знаеш, да се расчисти и 

ова затоа што не сакам кавги и омрази.  

Никола сакаше да ја задржи, ништо не му беше 

важно сега, само Јана да биде негова, но таа се измолкна од 

неговите раце, го бакна во уста и стана, а Никола го обзеде 

студенило на местото каде што беше Јана.  

Јана отиде во својата одаја, клекна на колена и го 

извади куферот од под креветот. Никола не можеше ни за 

миг да издржи без да ја гледа, па тргна по неа, се потпре на 
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вратата не осмелувајќи се да влезе внатре. Ја набљудуваше 

со љубов и страст, погледот му шараше де во неа де во 

креветот, беше толку примамлива, но стоеше мадро, не 

сакаше да ја навреди со никаков погрешен чекор, сега беше 

важно да ги остават болката, тагата и очајот зад нив и да 

почнат со градење поубава иднина.  

 Јана конечно пронајде тоа што бараше, седна до 

креветот на подот и со треперливи раце го отвори пликот, 

кој самата го затвори пред неколку месеци и очекуваше дека 

ќе остане затворен до крајот на нејзиниот живот. Прстите ѝ 

трепереа, па, не можејќи да го најде тоа што го бараше, го 

преврти пликот и го затресе, а од него испадна една мала 

фотографија и лесно падна на тепихот пред неа. Јана ја 

гледаше некое време и си помисли, „прво не сакав јас да 

видам кој е, сега самиот се крие“, се наведна и посегна да ја 

земе сликата, ја заврти кон лицето конечно и извика едно: 

 - Ииииии – и остана стаписана и зината во устата.  

 - Јанче, што е, мила, што се случи? – Во еден скок се 

најде до неа, ја грабна во прегратка, а таа омалакса сосема 

на него. 

„Зарем е можно, зарем е можно?“, повторуваше. 

„Зошто ѓаволот вака си поигрува со мене. Но, јас сама не 

сакав да ја видам сликата, а Никола цело време си играл со 

мене“, си помисли, „но како?“  

Јана силно ја стегаше сликата, но Никола нежно ѝ ја 

оттргна да види што ѝ даде таков шок на Јана, воопшто не 

беше важно кој е, и брат роден да му беше, немаше шанси 

да му ја даде Јана. Ја заврти сликата и сега беше негов ред 

да се изненади кога го види својот лик на малата црно - бела 

фотографија. Повторно грдата глава на недовербата се 

појави во него, „каква е оваа игра и чија?“, се прашуваше, 

но Јана беше бледа како крпа и низ љубовта негова за неа 

безусловно ѝ веруваше дека навистина не знаеше дека беше 

негова сликата, „судбината пак замешала прсти“, си рече, 
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„да нè донесе заедно“, додека ја држеше во прегратка и ја 

нишкаше како мало дете и ја бакнуваше по главата и косата.  

 - Сè е во ред, мила, сè е во ред, но јас никогаш не 

пуштив слика за ниедна девојка, како можев да пуштам кога 

срцето по тебе ми тагуваше, ова е масло на Стојан, убеден 

сум, сите мои цимери се ергени, па би пуштиле слика од 

себеси, не од мене. Но, мила, ако не беше сликата, ти 

можеби немаше да дојдеш овде и повторно да се сретнеме, 

судбина, гледаш, нè спои повторно.  

Не беше сигурен дали продираат зборовите негови 

до Јана затоа што таа само повторуваше со шепот:  

 - Не знаев, не знаев, слепа, слепа.   

Никола ја крена в раце и ја спушти нежно на 

креветот, ја покри затоа што почна да се тресе како сув лист 

на есенски ветер од шокот што го доживеа од 

кулминацијата што ја донесе сликата, но зад кој беа сите 

стресови, болки и неизвесноста откако пристигна.  

 - Јанче моја, јас сум тука мила, не те напуштам, одам 

само да ти донесам блага вода, бледа си како крпа, одма се 

враќам, мила.  

Јана го стегаше за раката, но Никола нежно ја 

измолкна и се упати набрзина кон кујната, измеша вода и 

неколку лажички шеќер, се врати најбрзо што може, ѝ ја 

поткрена главата и ѝ даде да се напие. 
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Глава 64  

Нов почеток  

8 ноември 1972, Митровден, Мелбурн 

 

Јана навистина доживеа шок од преголем емотивен 

напор последните недели, па и месеци. Ја обзеде страшен 

замор, не можеше очите да ги чува отворени. Никола тивко 

ѝ шепотеше за да ја смири, но постепено ја принуди да ја 

испие целата чаша блага вода, па ја остави празна на 

наткасната до креветот, седна над јорганот и ја припи до 

себе да ја стопли, а таа сè уште се тресеше и повторуваше.  

 - Никола, Никола – тивко го изговара неговото име.  

 - Тука сум, мила, до тебе, никаде не одам, одморај 

сега.  

 - Никола, Никола – почна да се врти – зошто ме 

остави?  

 Никола се запрепасти на ова, па нежно ѝ шепна:  

 - Никогаш не те оставив јас, мила, секогаш ми беше 

тука во срцето. 

Јана како малку да се потсмири, па беше тивка некое 

време, а дишењето постепено ѝ стана рамномерно. Надвор 

веќе беше затемнето, сигурно врвеше осум часот. Никола 

нежно со раката ја галеше по косата и милно ја гледаше.  

 - Многу ми имаш пострадано и ти, мила моја.   

Ја држеше така можеби десет - петнаесет минути, и 

Јана почна повторно да зборува, со затворени очи.  

 - Што згрешив јас, каде си, Никола, не ме оставај, те 

чекам, врати се, Николааа.   

Никола сфати дека Јана е заспана и блада во немирен 

сон. Нему солзите му течат по лицето и болка го гушеше во 

градите што ја гледаше така да тагува дури и на сон и како 

жално го бара.  

 - Што направив јас, Јанче моја, можеби требаше да 

те грабнам од Прилеп оној ден, но сега сме заедно, мила.   
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Ја тешеше нежно со шепот и ѝ зборуваше додека 

постепено дишењето не ѝ се порамномерни и конечно се 

смири. Никола долго ја држеше во прегратка, раката му се 

здрви и беше жеден, па стана и ја спушти главата на 

перницата, ја покри со ќебе и ги спушти нозете на подот, но 

кога стана сосема и направи еден чекор кон вратата, стапна 

на писмото оставено на подот, го крена и беше на два ума 

што да прави, но љубопитството не го остави да не го 

прочита. Јана беше можеби во право, имаа многу работи да 

си кажат и признаат и да се исповедаат еден на друг, но 

најважно беше да бидат заедно затоа што и двајцата инаку 

се само половинки еден без друг. Цели се само кога се 

заедно. Никола заборави на жедта седна на креветот 

повторно до својата Јана, извади еден лист од пликот читко 

навезан од ракописот на Јана и се задлабочи во читање.  

Мил мој Никола, писмото беше датирано во март 

оваа година, пред седум месеци, пред да дојде во 

Австралија. 

 Често ти пишувам писма низ годините откако ме 

остави, сама си ги пишувам, сама си ги читам, немаше каде 

да ти ги пратам, а напишаното само се бришеше од моите 

врели солзи што непрекинато паѓаа на трошливата 

хартија. Ова си ветив ќе биде последно проштално писмо 

што ти го пишувам, ќе го чувам со мене додека сум жива 

како пишан сведок на мојата љубов кон тебе. Не можам 

никого да сакам како тебе, со твоето заминување ти го 

однесе со себе и моето срце, и никогаш веќе ќе го немам во 

моиве гради. Не сакам за друг да се мажам кога само тебе 

те сакам, но пробав, мил мој Никола, верувај ми пробав, но 

овој свет е суров за сама жена, пробав сама да живеам, но 

злобните јазици ме пронајдоа и морам сега и јас како 

бегалец најдалеку што може да одам. За да избегам од 

овде, се нафатив да одам во Австралија. Слика ми пратија 

од некој младич, слика што никогаш не ја видов на лик 
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затоа што не ми беше гајле за кого и каде ќе одам, се 

помирив со судбината и одлучив кај ќе ме носи, таму да 

одам да не ѝ одолевам веќе.  

 Љубов моја, каде и да си, те преколнувам да ми 

бидеш среќен и весел и моето срце, кое тебе ти го подарив 

за век, да го користиш за добри дела, се надевам дека барем 

понекогаш со радост ќе се сетиш на лудите млади години 

и споменот за мене за момент ќе ти прелета низ мислите, 

тоа ќе ми биде доволно, мил мој, да ми даде сила да 

продолжам да талкам низ овој свет.  

 Те сакам бескрајно и барам да ми простиш ако што 

било ти згрешив. 

 Вечно твоја Јана во душа и срце.  

Никола липаше како мало дете, читајќи ги овие 

редови. Имаше уште неколку листови хартија во пликот, но 

стана, отиде во кујната, се напи две - три чаши вода и се 

врати да ги чита најдлабоките мисли на Јана за него. „Боже, 

Боже, каква болка си зададовме, секогаш ме сакаше, а и јас 

неа, како можев така да заслепам, и зошто одма фатив џаде, 

требаше да ѝ пристапам и од неа да слушнам, а не да 

поверувам во она што ми се рече. Зошто поверував, не 

зошто, туку како можев да поверувам на лагите на татко ѝ, 

кој поради неговата замислена повредена гордост ни 

наштети и нам, му наштети на сопственото дете. Но, еве 

нашата искрена чесна љубов излезе посилна од сè, еве пак 

ќе бидеме заедно и нема да дозволам ниту прав да падне на 

неа, ќе си ја негувам и сакам како што заслужува. Повторно 

нашите срца заедно ќе си чукаат, не за чудо таква магична 

привлечност чувствуваме, тоа љубовта наша нè влече еден 

спрема друг посилно од месечината што ги влече водите од 

океаните натаму - наваму во плима и осека.“  

Никола се изнаплака добро за сите овие години кога 

ги чуваше солзите заклучени во себе. Откако солзите му се 

исушија на образите, ведрина му ја исполни душата, како 
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нешто нагло да му ја тргна болката, го исчисти од внатре. 

Љубовта е мевлем за заљубеното срце, одма доби надеж за 

животот и почна да прави планови. Се прекина самиот 

себеси, ги свитка писмата и заедно со сликата внимателно 

ги врати во пликот.   

 - Ќе имаме навистина интересна приказна да им 

кажуваме на нашите внуци – ѝ шепотеше на Јана.  

 - А планови ќе правиме заедно со мојата Јана – си 

легна до неа, си ја гушна и продолжи со нежниот шепот. – 

Љубов моја, не те пуштам веќе ниту една секунда подалеку 

од мене почнувајќи од сега.   

Лежеше така, набљудувајќи ја Јана заљубено, кога 

одеднаш се слушна брчењето на неговиот автомобил. 

Неволно стана од креветот, ги врати пликот со писмата 

набрзина во куферот и него го турна со ногата под кревет, 

излезе од одајата на Јана, ја затвори вратата нежно фрлајќи 

уште еден поглед кон Јана и се упати спрема предната врата, 

ја отвори ширум и ги почека домаќините да си влезат. 

Стојан го носеше заспаниот Марко во рацете, па само се 

погледнаа молкум со Лилјана, го отпоздравија тивко, но и 

двајцата ги забележаа трагите на солзи на неговото лице. 

Стојан го одведе Марко в кревет, а Лилјана и Никола се 

упатија без збор кон кујната. Лилјана одма стави вода да 

врие во чајникот, се заврти и праша.    

 - Никола, каде е Јана?  

 И го гледаше продорно, и се прашуваше што значеа 

солзите на образите на Никола. Очекуваа среќни млади луѓе 

вечерва, а не солзи.  

 - Спие во спалната нејзина.   

Стојан влезе во тој момент во кујната, го погледна 

Никола добро, а Никола им рече: 

 - Седнете, имам нешто да ви раскажам на двајцата.   

 - Дај, Лиле, малку ракија и едно кафе свари, гледам 

Никола е баеги потресен.  
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 - Чај варам, тој е подобар за смирување, ни ракија ни 

кафе, сега е доцна. 

 - Бидете раат, сè е во ред – им се насмеа Никола – но 

ќе ве замолам да ми дозволите да ви бидам гостин вечерва.  

Поглед прелета помеѓу домаќините, а Никола се 

насмеа и продолжи.  

 - Ја сакам Јана и сум ја сакал уште од пред години, 

сега дознав дека и таа ме сакала и не ме изневерила како што 

јас бев убеден, не сакам ни секунда да бидам одвоен од неа.  

 - Никола, среќен сум за вас ама... –почна Стојан, но 

Лилјана се сврти и се вмеша.  

 - Се разбира дека може, и ништо ново не ни кажа да 

ти кажам право, сите околу вас гледаа дека се сакате, само 

вие двајца како да бевте слепи. Но, еве овде на каучот ќе 

спиеш, додека не се разбуди Јана и не слушнеме што има 

таа да каже, не сакаме да ја компромитираш, има многу 

преживеано и не сакам веќе нервози за таа прекрасна душа. 

 - Многу го ценам тоа, ви благодарам на двајцата. 

Лилјана тури чај од камилица за сите тројца, си 

седнаа на столовите околу масата во кујната. Домаќините го 

оставија Никола да се соземе и по некое време им ја раскажа 

накратко целата нивна приказна почнувајќи од средбата од 

шталата. Лилјана плачеше од радост, и се топеше од милина 

од целата романтика, но и од длабоката тага на двајцата од 

петгодишната разделба.   

 - Доби шок во моментот кога ја виде мојата слика, 

Стојан, морам со тебе да разговарам на оваа тема, но ти 

опростувам, другар, ми мислеше најдобро и навистина 

најдоброто ме снајде, а како јас не забележав дека ја нема 

сликата од ќесето, не можам да си објаснам. Но, замислете 

си, ја завртела сликата од опаку и рекла ако го немам 

Никола, не ми е гајле за кого одам.  

Лилјана само кимаше со главата.  
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 - Ако ја видеше сликата, можеби не ќе дојдеше, нели 

е тука раката на провидението замешана?  

Лилјана кимна со глава, ги притисна двете раце до 

градите и не можеше да се начуди на целава приказна. 

„Леле, на Анче кога ќе ѝ кажам што се случи само, 

ќе се прерадува и таа“, си помисли.  

И Стојан пророни солзи, никој со суво око не остана 

во кујната, стана, му подаде рака на другарот и го гушна 

братски.  

- Брат, заслужувате и двајцата среќа, сте се натргале 

маки. Честитки од сè срце, да ми бидете вековити. 

 - Фала, брат, но не се брзај со честитките, да ја 

слушнеме Јана што ќе каже, сè уште не ми даде одговор на 

брачната понуда, да не ми даде корпа – и му се згрчи лицето 

од страв – за маките што ѝ ги зададов поради мојата гордост 

и заслепеност.  

 - Готова е работата кога ти велам, разведри се, еее, 

ееејјјј, колку ми е ќеф само, конечно среќно заврши 

работата. Се гледаше од вселената колкава љубов имате. 

Зошто мислиш каде што одевме секаде беше и ти поканет, 

не беше ништо случајно, сето беше намерно планирано и 

организирано – го потапка по рамото другарот. – Се 

гледаше дека ви треба потурнување да се освестите, 

ха,ха,ха, ама еве со убаво заврши. Веќе на работ на нервите 

бев од твоето однесување, де топло, де ладно, сакав едно 

време да ве заклучам некаде заедно, или да се изедете живи 

веќе еднаш, или да се изљубите, друго чаре не гледав.    

 - А јас како се чувствував, што мислиш, додека 

гледав други како се додворуваат, зошто дозволивте?  

 - Ех, каде ќе добраниш, бре, Коле мој, до лично моме 

секој сака да се приближи, но се надевавме и на твојата 

љубомора, да те подбуцне, па да те расони малку. 



~ 766 ~ 
 

 - И се разбира како втор план – додаде Лилјана – ако 

ти не се интересираш, тогаш мораше за некој друг да се 

мажи.  

 - Другар, имам уште една исповед, јас одма знаев 

кога ја видов на пристаниште дека таа е твојата Јана. 

Лилјана никогаш не врати назад слика од Јана, а и немаше 

потреба, секако немаше да ти ја покажев, хе,хе,хе, а во 

документите што ги правевме беше насекаде Трајана, така 

рака на срце немав поим дека е таа додека не дојде. Кога ти 

ја зедов сликата од ќесето, ја видов и сликата на Јана – се 

насмеа Стојан без ни ронка срам за кражбата и за ’рчкањето 

по работите на Никола. – Не можам да верувам и сум 

пресреќен што јас и Лиле мое одигравме мала улога за да ве 

споиме повторно.  

 - Мала, а ? – им се насмеа Никола на другарите. – Без 

вас сигурно ќе гниевме сами и ќе се проколнувавме цел 

живот. А не бараш прошка за тоа што ми ’рчкаш по ќесето, 

а?   

По долгите возбудливи разговори до доцна во ноќта, 

домаќините станаа и го оставија Никола да се расположи на 

каучот во дневната одаја. Но, по таа возбуда никој не 

можеше око да склопи, па младите сопружници уште долго 

во ноќта продолжија со нежни разговори и чудење за целава 

случка, но по некое време сè се стиши и само Никола буден 

гледаше во таванот. Стана едно време и тивко на прсти 

малку ја подотвори вратата да провери дали Јана спие 

мирно, таа беше сега цврсто заспана и Никола ја остави 

подотворена вратата за да чуе одма ако ѝ затреба нешто и 

си се врати на каучот.  

Некогаш можеби во глува доба заспал и сонуваше 

како Јана го влече за рака. Тој во онаа фаза на ни буден ни 

разбуден како во сон стана и ја следеше, а таа го одведе во 

креветот и се стутка во него. Рацете негови се обвиваа околу 

неа, посака да има повеќе раце како на хинду божествата за 
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да стаса насекаде во исто време, устата негова ја пронајде 

нејзината во темницата. Нежно ѝ шепотеше: 

 - Љубов моја, со тебе сум, никогаш не ќе те оставам 

веќе сама, те сакам бескрајно.  

Нивната прегратка беше блаженство за овие две 

настрадани срца, рацете на Никола се движеа бавно, 

допирот негов понежен од пердув, стрпливо, пополека со 

занес како врвен скулптор сакаше секоја црта и контура на 

телото нејзино да ги вреже во себеси. Љубовта во нив се 

распламти од нежност и убавина и ги растопи и последните 

сомнежи, недоверби и обвинувања. Ништо друго не 

постоеше за нив, само тие двајца летаа на крилјата на 

занесот чистејќи го патот пред нив, кој стануваше чист и 

проѕирен како солза.   

Долго се држеа еден за друг, долгите години на 

разделба ги научија да го ценат секој момент поминат 

заедно. Никола ја галеше по лицето па ја фати за лицето со 

двете раце и загледан во нејзините сини очите праша:  

 - Јанче, буден сум или сонувам, мила?  

 - Ха,ха, и јас се прашувам, мили, но не ми е гајле, 

само сакам да чувствувам, Никола, најмил мој, љубов и 

убавина, досега само студенило имав во душата, само ти 

можеше вакви чувства да извлечеш од мене.  

 - Јанче моја, те сакам, љубов моја бескрајно, но 

сигурна ли си за ова, ако продолжиме, мила, ова ќе биде и 

збор и веридба и брак и прва брачна ноќ, сè во едно, нема 

враќање, ниту каење.    

 - Не ми е веќе гајле, Никола, за ништо друго, и 

невенчана да живеам со тебе, заслужив малку љубов, ајде 

доста зборуваш.  

Никола со крик ја спушти главата над нејзината и, да 

можеше, ќе ја изедеше од занес, рацете му талкаа по убавите 

меки женствени контури, раката му прелета по нејзините 

бујни гради а Јана само што не крикна и скокна од креветот 
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од таа електрична возбуда, и сите потиснати срасти 

испливаа и се излеаја на површина. Никола посегна во 

џебот, го извади повторно прстенот и го чуваше пред 

нејзиниот лик.  

 - Што ќе биде сега одговорот? 

 - Да, да, да, да, да – без здив одговараше Јана.  

 - На што да? – Сè уште немилосрдно ја мачеше.  

 - На сè, љубов моја, на сè.  

Никола го извади прстенот од малото кутиче, ѝ го 

стави на десната рака, ѝ ја привлече раката кон устата и ѝ ги 

бакнуваше прстите еден по еден.  

 - Сега си веќе моја за вечност.  

 - Оф, Никола, отсекогаш бев твоја, но сега и ти си мој 

за девет вечности – и му ја повлече главата кон својата и ги 

залепи усните до неговите.  

Љубовта нивна пламтеше и согори сè по пат што 

сакаа да заборават, сите солзи пролеани, сиот очај, сето 

разочарување. Останаа само позитивните чувства и во себе 

им простија на сите што им згрешија и што придонесоа за 

нивното страдање. Надвор веќе се зазоруваше и Никола ја 

бакна на главата и се обиде да се извлече од креветот. Јана 

се припикна во неговите гради и цврсто го гушна. 

 - Мила, те сакам, и ќе бидеме заедно сега секој ден 

од нашиот живот, но домаќините ќе нè начекаат вака, ми 

беше строго наредено да спијам на каучот, инаку тешко 

мене.  

 - Уште малку не ме оставај сама.  

Никола се насмеа и се впушти да ја бакнува по 

белото грло. 

 - Ајде, сонце мое, уште денес те земам дома. Ни 

секунда не можам веќе без тебе.  

Јана кликна и се впи во него.   
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Никола успеа со огромни напори да се извлече од 

прегратката на Јана, па со бакнеж на усните ја остави и 

нечујно се врати во дневната на студениот кауч.  

Јана остана да зјапа занесена во таванот и првпат по 

долги години искрено се насмеа од длабочината на душата 

и се заблагодари на Бога за среќата што ѝ ја донесе. Ја 

обзеде дремка и слатко си заспа конечно без соништа.  

Стојан и Лилјана се разбудија подоцна од 

вообичаено, па тргнаа кон кујната од каде што се слушаше 

тропање на тави и тенџериња и се ширеше мирис на свежо 

сварено кафе. Го начекаа Никола со престилка на него како 

се расположил во кујната како газда и им правеше појадок. 

За кратко по нив стаса и Марко, седнаа, појадуваа и Стојан 

изјави:  

 - Ајде сега ние одиме да го прошетаме Марко во 

парк.  

 - Одете, но ако се сложи Јана, да знаете ја земам со 

мене, и не нè чекајте некое време додека не си се 

изнаприкажеме.  

Стојан го погледа малку продорно, кимна со глава, 

па сериозно рече: 

 - Се надевам нема да го заборавиш ветувањето! 

 - Никогаш, куме, никогаш, само ти и никој друг.  

Стојан широко се насмеа и почна да си врти со рака, 

да си свирка и да потклекнува.  

Стојан на излегување ѝ намигна на Лилјана:  

 - Многу весел ми беше утрово овој другаров, мислиш 

си остана на каучот сам да спие како што му беше наредено? 

 - Ха,ха,ха, ако е навистина будала, може, ама не 

верувам, крвта им вриеше и на двајцата, клокотеа дури, 

опааа, ихаа, сега свадба ќе си правиме, се радувам како за 

брат и сестра, многу арни деца, заслужија среќа. 

 - Ајде тогаш, нумке, ајде да се шетнеме малку и ние 

заслуживме среќа и мир по успешно завршената мисија.   
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Никола, кога се затвори вратата зад нив, не чекаше 

ни еден миг, се мушна во одајата на Јана, која сè уште 

слатко спиеше и нежно ја бакнуваше по лицето.  

 - Ајде, спанче убаво, разбуди се, нов живот нè чека – 

но таа ги подаде рацете и го повлече кон себе. 

 - Ајде, душо, станувај, нестрплив сум да го видиш 

нашиот дом. Ако не ти се допадне, треба друго чаре да се 

бара. 

 - Само ти ми си доволен, Никола, и во колиба ќе 

живеам со тебе.  

 - Кралицата моја ќе има свој дворец, а кралството 

нејзино ќе биде моето срце, што ќе нареди, јас послушно ќе 

го извршувам, нема да дозволам во колиба да живее – ја 

зграби со двете раце од креветот, ја исправи на нозе и ја 

прилепи до себе. Ја држеше блиску до неговото срце, лицата 

на двајцата зрачеа од среќа.  

 - Љубовта наша е заработена на тежок начин, ќе 

знаеме да си ја чуваме и цениме многу повеќе. Ќе направам 

сè што е во моја моќ за ништо веќе да не се испречи помеѓу 

нас. 

 - Ништо нема да дозволам ни јас, мила.  

Ја бакна повторно најнежно како човек што повторно 

добил смисла во животот и што знае да го вреднува тоа што 

го има.  

Никола ја зеде за рака својата сакана и ја поведе кон 

нивниот дом и кон новиот заеднички живот. Ја крена в раце 

и ја пренесе со насмевка на лицето преку прагот на нивниот 

заеднички дом. Со тресок ја затвори вратата зад него, 

симболично затворајќи ги зад нив минатото и претрпените 

страдања.  

Нов почеток, нов заеднички живот почнуваше за 

овие две заљубени срца токму од овој момент.  

 

Крај 
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Епилог   

15 ноември 1972, Ричмонд, Мелбурн 

 

 Најмили мои, 

Ова мое писмо ќе биде сосема различно од она што 

ви го пратив првата недела откако пристигнав во оваа 

далечна земја. Но, нема да ме чуди ако ги добиете во исто 

време. Се надевам ќе стаса пред Свети Никола за да можете 

да се радувате за мене и да се веселите на славата заедно со 

роднините и пријателите.  

Јас сум сега најсреќна, мили мои, и се надевам ќе се 

радувате на мојата среќа и вие со мене. Повторно сум со 

Никола заедно, Да, да, да, верувате ли, по цели пет години 

Бог се смилува на нас и ни даде нова шанса да бидеме 

заедно. Јас сè уште на моменти не можам да поверувам, па 

треба да се штипнам до болка за да проверам дека сум 

будна. Само далечината од вас ми ја поматува малку 

среќата.  

Имаме наша прекрасна куќа, прва пригода ќе ви 

пратам слика, а имаме и градина во која има место и за мала 

бавча, која секако ќе ја одгледувам и ќе растам разно разни 

зеленчуци. Јас и Никола одлучивме да се венчаме сами, 

само со неколку пријатели, но нашиот нумко Стојан, кој 

беше и мојот спонзор, а е најдобар другар на Никола, не 

сакаше ништо живо да чуе, па сега се организира поголема 

свадбена забава, и не само јас и Никола, туку и сите овде се 

возбудени и со радост ја исчекуваат свадбата што е 

закажана за 23 ноември. Никола сака што побрзо да се 

венчаме, а венчавката ќе биде во црквата овдешна засега 

единствена, македонска црква „Свети Ѓорѓи“, така воопшто 

да не се секирате на таа тема, ќе бидам венчана пред Бога. 

Колку би сакала да сте тука со мене сега, но не очајувајте за 

мене, бидете среќни, а јас ветувам дека ќе ви пратам слики 

од венчавката.  
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Кога ќе го добиете писмото, јас веќе ќе бидам Јана 

Колеска. Не можам сè уште да верувам дека ми се случи ова, 

но, како баба што ми велеше, тоа што е мое, си дојде и сум 

пресреќна. Нешто ме држеше низ годините и не ми даваше 

да го заборавам Никола, и ете имало причина зошто сум 

чекала. Сè ќе ви кажам по ред, па читајте со денови.  

Токму на Митровден конечно го прифатив прстенот 

што ми го даде Никола и од тој момент повторно се веривме, 

иако за мене нашето ветување од пред пет години сè уште 

важеше, но се разбира не знаев како Никола размислува сè 

додека не го добив прстенот. Никола ме зеде откај Стојан и 

Лилјана со својот автомобил и за само неколку минути 

запревме, ме крена в раце и ме пренесе преку прагот на 

куќата. Така било овдешна традиција. Никола ја купил 

куќата само пред скоро време откако ме сретна мене, вели 

нешто го натерало да се „задоми“, работел неуморно 

деноноќно само за да ја среди, вели бил убеден потсвесно 

дека ќе бидеме повторно заедно за скоро иако свесно ме 

одбегнуваше како чума затоа што сметал дека јас го оставив 

и се омажив за друг. Од каде му дошла таа идеја? Сè ќе 

разберете, но сигурно насетувате веќе. 

Цела недела ме шеташе наоколу на плажа, во 

прекрасните паркови овде, во Ботаничката и Зоолошката 

градина, ми го покажа центарот на градот Мелбурн, каде 

што ме воодушеви архитектурата на зградите, а врие од 

народ како мрави. Уште ми недостасува родниот крај, но 

ова место е навистина убаво, можеби затоа што сега во сè 

гледам убавина? 

Вчера седнати покрај реката Јара, која е огромна, 

едно барем 20-30 пати поголема од нашата рекичка, 

недалеку до мостот Принцеза и близу до железничката 

станица „Флиндерс“ во самиот центар на градот, конечно 

Никола на мое инсистирање ми раскажа за сè што се случи 

пред пет години.  
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Никола почна тивко да раскажува, ништо не 

пропушти, време беше сето минато да се остави таму 

каде што му беше местото во минатото, почна од 

пораката пратена до неа, за средбата со татко ѝ кај 

кладенецот, за тепачката, скршената рака. На двајцата 

солзите им се слеваа по образите и двајцата меѓусебно си 

ги бришеа. Јана не се вмешуваше, само слушаше и од време 

–на време само ќе ѝ се откинеше по некое Иииии, Ааааааа, 

Иииииии, и посилно се втурнуваше во Никола, за да ја 

намали и неговата болка, го слушаше очајот во неговиот 

глас.  

 „Иииии, Божееее, никогаш нема да му простам на 

мојот татко“, со крик свика Јана. 

 „Не вели така, мила, си имал некоја негова причина, 

грешката е и моја, слушај понатаму“, ме тешеше Никола. 

 „Вербата во тебе не ме напушти сè до моментот 

кога те видов со момчето во Прилеп.“ 

 „Какво момче, што зборуваш, Никола?“  

 Никола објасни, а Јана се фати за уста и ги ококори 

очите.  

 „Никола, Никола, Николаааа, како можеше толку 

да бидеш заслепен и да ме мислиш за неверница, како 

можеше? Јас тагував по тебе, очекував да дојдеш во 

Прилеп кога ја испраќавме Вита и бев спремна со да си 

дојдам со тебе. Како не ми се јави, да застанеше пред мене 

и да побараше објаснување, Николаа, не можам да 

верувам.“ Јана стана од скутот негов и чекореше натаму 

-наваму додека Никола збунет ја гледаше. 

 „Зарем навистина бев толку слеп и будала?“ 

 „Еј, Никола мој, какво момче, ти цело ова време 

мислеше дека бев мажена и те оставив за друг? О, Боже, 

о, Боже, о, Боже“, не можеше Јана да поверува.   
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 Никола збор не прозбори, остана зинат. „Зарем 

поради мене самиот олку страдање си зададов и себеси и 

на Јана?“  

 „Никола, тоа беше братучед ми, се врати од Скопје 

каде што студираше во петокот и сакаше да ме развесели 

малку, тој знаеше за тебе, сè му кажав.  

 „Ееееее, будала колку сум бил, Јанче, прости ми, 

најмила, мислев моите очи не ме лажат, но умот ме 

излагал, зашто поверував на лагите на татко ти.“ 

 Стана Никола, повторно ја зеде во прегратка и 

повторуваше: „Прости ми, мила, прости ми.“ 

 Јана го зеде за рака, седнаа повторно на клупата и 

Јана почна да ја раскажува својата страна на приказната.  

 Никола сè повеќе ја притискаше до себе за да ѝ ги 

избрише тагата и очајот. „Нешто ти кажувало дека те 

чекам, затоа така постапи, сигурен сум сега“, рече Никола 

кога Јана раскажа за случката со Мирко. „Разбрав за тој 

случај, Стојан ми е сведок и ти се воодушевував на 

храброста“, ѝ ја зеде раката во својата и цврсто ја 

притисна.  

Радувајте се за мене, мили мои, и простете ми ако ви 

зададов болка. Знам дека страдавте и се плашевте за мене. 

Му опростувам и на мојот татко, кој многу ми згреши и се 

надевам барем малку се покаја за болката што ми ja зададе, 

простено му е и од Никола, ми рече ова секако да го 

напишам, не сакаме ништо да остане во минатото што би ни 

ја поматило среќата.  

Најмили мои, срдечни поздрави и топли бакнежи од 

далечна Австралија  

од вашата сакана Јана   
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По една година  

30 Ноември 1973 

 

Најмили Мои  

 

Простете што ви немам напишано повеќе од еден 

месец, но имав една многу оправдана мала но врескава 

причина што не ми дава мир ни дење ни ноќе.  На 8 Ноември 

Господ не израдува и на свет дојде нашиот син Димитрија 

кој го обожаваме и веќе не врти на малото прсте. Станавме 

родители со Никола можете ли да замислите. Димитрија го 

крсти нумкото од почит кон на Никола родениот татко кој 

се викал Митре но исто и затоа што се роди на празникот 

Свети Димитрија, за кои сме убедени дека овој светец не 

чуваше и се грижеше за нас низ годините.  

Многу ми недостасувате сега посебно мамо и ти бабо 

за совет и помош.  Никоја од другарките овде не може да ми 

помогни и Лилјана пред една недела доби ќерка а на Вита 

ќерката веќе прооди пред да направи година, ќе биде брза 

како мајка ѝ. Имате голем поздрав и од нив двете.  

Никола е пресреќен и многу ми помага за домашните 

работи. Преморена сум мили мои но на среќата моја и нема 

крај. Мислев знаев што е љубов порано но ништо не сум 

знаела, ова мајчинско чувство сега е посилно од било кое 

друго и навистина вистинска, безусловна, најдлабока љубов 

на мајка кон своето чедо. Дури сега мила мамо ги разбирам 

твоите чувства кон мене и сестрите и сум благодарна за 

твојата мајчинска нега и љубов, но и сега уште повеќе 

сфаќам колку многу ти недостасувам, затоа што не можам 

ни миг да се одвојам од моето синче. 

 Слики ќе ви пратам наредното писмо. Немам многу 

време за пишување, ќе ми простите ене го внукот ваш се 

јави и ме вика на цел глас. Голем поздрав до сите вас од 

Никола кој никогаш не бил олку среќен. Плачеше повеќе од 
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нашиот Диме кога се роди. Ако сте во можност видете се со 

на Никола родителите и прославете заедно за вашиот 

заеднички внук. 

 

Ве сакам бескрајно  

До следното писмо  

Вашите Јана, Никола и Диме 
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Рецензија за романот ,,Љубов по слика”  

од Јагода Здравеска - Котеска  

 

 Темата на овој роман е склучување на брак по слика 

и со посредник. Романот елаборира настани кои се 

случуваат во периодот на  60 и 70 години од минатиот век 

со миграцијата на младите за барање на подобри услови и 

обезбедување на средства за своите семејства. Авторката 

опишува вистински случки од животот на младите луѓе, 

навлегува во психата на девојките и момчињата и носење на 

одлука да склучат брак по слика кога момчето е во 

Австралија на печалба а девојката во родниот крај.  

 Авторката укажува на промени во начинот на живот 

во Македонија, масовното иселување, празнење на села, 

прекинување на селската заедница и трансформација на 

патријархалното семејство со заминување на младите 

членови на семејството во туѓа непозната земја. Причините 

се бараат во општествено - политичките и економските 

фактори кои се основа за печалбарството но забележана е и 

поканата и поддршката која ја дава самата држава во 

случајот Австралија кога таму се појавила не рамнотежа 

меѓу половите. Австралија има план да го реши  тој проблем 

и на девојките им обезбедува превоз до земјата со 

минимална финансиска партиципација на момчињата. 

Авторката многу добро ги отсликува сите случувања во 

романот, започнувајќи со славење на верскиот празник 

Митровден и сликовито ја опишува прославата, гозбата на 

која се радуваат сите, музика, храна и како ќе каже самата 

авторка: ,,се чини дека момчињата немаат грижа за ништо 

на светот, и завршуваат во длабок безгрижен сон”.  
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Стапувањето на брак по слика во романот е секојдневна 

тема  за разговор не само во семејството на девојката Јана 

туку и во сите семејства во селото. Селаните за прв пат се 

очевидци на свадба без присуство на зетот. Девојката сега 

вереница за момче по слика заминува за туѓина сама, 

испратена од нејзините родители, роднини и целата селска 

заедница каде живее. Овие чекори кои водат во нов, 

непознат  живот, од немање на друг избор го прифатиле 

поголем број на млади девојки во тој период. 

 Авторката на романот  многу темелно ја отсликува 

првата средба на девојката Јана и момчето Никола и 

нивните природни младешки реакции. Селските слави 

детално се анализирани во романот и сликовито го 

оживуваат тој културен дел на селскиот живот во 

шеесеттите години на 20 век. Главната јунакиња Јана е 

девојка која  сите ја  сакаат и почитуваат во селото, затоа 

што  „беше многу убава, вредна и добро играше“. Сите и 

предвидуваат убава среќа посебно откако од најмудрите е 

забележан нејзиниот интерес кон Никола. Јунаците од 

романот во времето во кое живеат под будното око не само 

на семејството туку и на целата селска заедница  немаат 

многу можности за средби. Малку зборови се разменуваат, 

но нивните скриени погледи испраќаат силни пораки и им 

кажуваат сè за нивните чувства еден кон друг. Во овие 

услови на ретки, скришни и украдени средби  на младите 

заљубени  јунаци, нестрпливоста кај Никола расте да ја има 

Јана близу до себе. Јана е побарана преку стројник за 

Никола но нејзиниот татко не ја дал со образложение дека 

сè уште е млада за брак но зад неговото  категорично 

одбивање лежи друга подлабока причина.   
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 Преку ликот на  таткото на Јана, авторката внесува 

тема од мрачната историја на нашиот народ, страдањата, 

пустошот и  последиците што војната  ги оставила зад себе  

на тие што имале  среќа да преживеат. Симптомите кај 

таткото на Јана што авторката ги опишува во романот се 

синонимни со умствената болест што денес е позната како 

пост трауматски пореметувања. Немањето дозвола од 

таткото на Јана да се омажи за Никола, ја засилува љубовта 

помеѓу двајцата млади уште повеќе. Јана се наоѓа 

вклештена помеѓу љубовта кон  саканиот Никола и љубовта 

и почитта кон семејството и следењето на патријархалните 

норми на однесување. Никола е и понатаму упорен, и покрај 

тешките навредливи зборови, омаловажување, дури и 

физичка повреда и закaни  по животот  од таткото на Јана, 

не се поколебува и останува достоен на својата љубов кон 

Јана. Но се случуваат други непредвидени настани што  

авторката вешто ги воведува  во овој дел на приказната што 

го принудуваат Никола да остави сè зад себе и со  скршено 

срце да го напушти родниот крај.  

 Девојката Јана после неколку години  откако ја 

напушта Никола, се сретнува со ново момче Мирко кој се 

обидува да ја освои, но силните емоции кои беа присутни за 

Никола не се намалуваат. Годините полека поминуваат Јана 

има 24 години, веќе презреана за брак според мерилата на 

тоа време, притисокот од средината се засилува, така полека 

таа е свесна дека треба да го планира животот и да се мажи. 

Но нејзиното срце сè уште е заробено од нејзината прва 

љубов што ја довело Јана во една  не завидлива ситуација да  

размислува за брак со друг, знаејќи  дека бракот е единствен 

избор за девојките. Авторката и во тие моменти на тагата на 
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Јана по изгубената љубов, ги опишува убавите чувства кај 

неа кои ѝ даваат утеха и воздишка од притисоците, утрата, 

свежиот воздух, тишината, мирот, лаењето на кучињата,  

едноставните мали секојдневни работи. Јунакињата Jана 

разочарана од постапките на луѓето околу неа, кои прават 

одлуки во нејзино име без да ја советуваат, одлучува да го 

напушти семејството и отпатува во градот. Авторката  со 

оваа постапка на главната јунакиња ја прикажува  нејзината  

желба за самостојност и храброст да се бори сама против 

традиционалните стеги на патријархалниот живот на 

девојките и жените од тој период. Понатаму во романот 

авторката ја опишува одлуката на Јана  да замине во  туѓина 

затоа што нејзината храбра постапка и отпор кон вековните 

традиционални правила кон кои жените морале да се 

придржуваат неминовно носат негативни гласини за неа.  И 

повторно како девојка  наоѓа  препреки и како единствен 

излез и преостанува да одбере момче по слика кое ќе ја 

спонзорира за да замине  за Австралија.   

 Дејството понатаму во романот се пренесува на 

далечните Австралиски простори каде авторката  

живописно  преку  јунакот  Никола го опишува животот на 

печалбарите, нивната  осаменост и  носталгијата  по родниот 

крај и по сè македонско. Но и големото пријателство и 

меѓусебна поткрепа на печалбарите и нивната желба да се  

дружат меѓусебно што ги води до создавање на многубројни 

македонски здруженија во новата татковина.  Со доаѓањето 

на невестите на печалбарите  во Австралија како  што вели 

самата авторка „од печалбари стануваат доселеници“ во 

нивната втора татковина додека родните огништа им 

остануваат празни и вечно ќе тагуваат по нив. 
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Патешествијата на главната јунакињата од овој  многу 

возбудлив роман не завршуваат со нејзиното  

пристигнување во туѓина. Остануваат  уште  препреки, но 

таа е истрајна  водена од нејзиниот морален компас.    

 Романот е напишан во  четири делови и тие даваат 

хронолошки приказ на љубовта и склучување на брак. 

Напишани се на систематски начин, тие се концизни, 

разбирливи. Креираната содржина е компатибилна со 

самиот наслов. Секој дел има своја елаборирана целина, 

систематска на полето на животот. 

 Овој роман ќе послужи како добар материјал за 

разбирањето на самата тема поврзана со миграциски 

движења, можностите да се формира семејство по добиена 

само слика од момче заминато да бара работа и обезбеди 

средства за своето семејство. Може да се заклучи дека 

романот ќе биде корисен за општествените науки 

социологија, психологија, социјална работа и други науки. 

Романот е добар и за секој млад човек да ги разбере 

чувствата и љубовта и да ги согледа можностите за 

надминување планирани и непланирани случувања и 

препреки во нивниот живот. Ова е посебно важно во 

денешницата кога младите имаат повеќе проблеми иако 

животот економски им е подобар, а често се чувствуваат 

осамени во група луѓе.  Со задоволство предлагам романот 

да биде прифатен и објавен. 

 

15.06.2021 година                

Проф. д-р Сунчица Димитријоскa 

Универизтет ,,Св. Кирил и Методиј” 

Филозофски факултет, Скопје 
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Благодарност  

 

Најголемата благодарност за оваа книга ја заслужува мојата 

мајка Велика Здравеска (родена Златаноска), која не само 

што често ми раскажуваше за вистинските случаи на брачни 

парови што се вериле по слика туку и што во нејзиниот 

ентузијазам и романтично - носталгично раскажување за 

нејзиниот живот во селото, во нејзините млади години, ми 

го долови сликовито тој селски амбиент, посебно  животот 

на девојките и воопшто на македонската жена од тој период 

на 1960-тите. Мајка ми е една од тие невести што беа 

оставени назад на родната грутка со две дробни деца, во 

домот на семејството на сопругот, мојот татко, да живее во 

заедница со свекрва, стрико, стрина, дедо, девери и јатрва 

од прв братучед на татко ми, додека татко ми на свои 28 

години замина на печалба во Австралија. Моите родители 

се современици на личностите од оваа приказна.  

 Благодарност и до моето сакано семејство, сопругот 

Гоце, синот Александар и ќерката Весна, најмногу за 

нивната морална поддршка и бодрење да продолжам со 

пишувањето, но и за нивните многу ценети предлози и 

размислувања за одредени зборови и ситуации во книгата. 

Сите членови во семејството се страсни љубители на 

пишаниот збор и моите најголеми поддржувачи и 

критичари.  

 Благодарност до мојата сестра Роза Костеска, која е 

веќе афирмирана поетеса и автор на повеќе книги, што 

одвои време од својот презафатен професионален и 

приватен живот за многу часовните онлајн разговори за 

приказната и за многубројните  совети и исправки на дел од 

книгата. Деца на печалбар, судбината сакала и нас да нè 

раздели па живееме на огромна географска оддалеченост, 

но сестринската љубов и поврзаност помеѓу нас остана 

посилна од кога и да е. 
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 Не можам да ги изоставам и моето братче Зоран и 

снаата Кети за моралната поткрепа, за близината до мене 

што ја отапи острицата на носталгијата кон родниот крај, 

што имам кај нив отворена куќа во секој момент и за 

нивната беспрекорна љубов, добрина и нега кон нашата 

мајка Велика. Јавна благодарност од мене пред цел свет. 

 Искрена благодарност до мојата пријателка Виолета 

Славковска, нејзините позитивни непристрасни мислења за 

приказната ме поттикнаа повеќе да размислувам за 

печатење на книгата. Огромна благодарност до професор   

д-р Сунчица Димитријоска за рецензијата на оваа книга, до 

лектор Мартина Жужеловска која во рекордно време ја 

лекторира книгата и секако до издавачката куќа Дата 

Песнопој од Битола за нивниот професионализам. 

Благодарност до сите други лица кои на некои начин 

помогнаа во излегувањето на ова дело на бела виделина.   

 И на крај благодарност до сите читатели, се надевам  

ќе се забавувате од оваа приказна и, ако веќе не сте искусиле 

дел од тој селско печалбарски живот, оваа приказна ќе ви 

долови некои елементи од тој живот додека ја следите 

приказната на нашите јунаци Јана и Никола.  
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За авторот  

 

 

 

 

 Јагода Здравеска - Котеска е 

родена во втората половина на 1960 

-те години во с. Лопатица, Прилеп, 

Македонија.  Растена е во Прилеп 

каде  завршува основно и средно 

образование, а со факултетско образование се стекнува на 

универзитетот Кирил и Методија во Скопје каде дипломира 

на Филозовскиот факултет на група социологија во 1989 

година. Школувањето го продолжува на постдипломски  

студии кои остануваат недовршени  затоа што и таа како 

дете на печалбар ја слуша волшебната сиренска песна на 

печалбарството и сега веќе со свое семејство, со сопругот 

Гоце и четиримесечниот син Александар во 1992 бара излез 

од ситуацијата со чекорење по тешките печалбарски стапки 

на својот татко Китан.   

 Заминува со надеж дека за 2 - 3 години ќе се врати на 

родната грутка, но  политичката ситуација на Балканот во 

тој период и економската ситуација во Австралија не 

дозволуваат да и се исполни желбата. Во Австралија 

паралелно додека учи англиски јазик се запишува и на 

постдипломски студии на Ла Троб Универзитетот во 

Мелбурн каде за скоро време дипломира.  

 Денес таа со своето семејство живее во Мелбурн, 

Австралија, но љубовта кон татковината, кон македонската 

култура и традиција никогаш не престана туку напротив 

далечината уште повеќе ја засили кај неа и таа користи 

секоја можност да ја промовира истата на пошироката 

Австралиска заедница. 
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„Љубов по слика“ е прво дело на авторот кое е напишано за 

време на пандемијата во 2020 година за време на строгиот 

карантин во Мелбурн од месец Јули до Ноември. Јагода 

работи полновремено во локална општина и покрај 

пишувањето има повеќе други интереси. Најголемо 

задоволство ѝ причинува времето поминато со семејството, 

страстен собирач е на македонски ракотворби, нејзина 

гордост е македонската одаја во својата куќа. Огромна 

љубов има кон македонскиот фолклор, голем љубител е на 

книгата, градинарството и фотографијата и е активен член 

на Македонската женска пеачка група Плетенка од 

Мелбурн низ која ја негуваат македонската изворна народна 

песна и го промовираат македонскиот фолклор на 

пошироката австралиска јавност.   
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СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ 

 

* * * 

 

Дата ПЕСНОПОЈ – Битола 

 

* * * 

 

Едиција: КНИЖЕВНИ МЕРИДИЈАНИ 

 

* * * 

 

Јагода Здравеска - Котеска 

ЉУБОВ ПО СЛИКА 

 

* * * 

 

Уредник: 

Марина Огненова 

 

* * * 

 

Главен и одговорен уредник: 

Илија Мерковски 

 

На корицата на првата слика горе 
Велика Здравеска (р. Златаноска) десно со шамијата Зора 

Златаноска -  Братучеди 2ри;  

На сликата долу  Китан Здравески 




