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I HAVE RETURNED TO DIE IN MY OWN HOMELAND
Voices were heard that Labro Linin, husband of the famous beauty Lina, had
returned from America. He had no problem returning to his village Gabresh, nestled
against Mount Malimadi.
It was completely desolate... a wasteland. It as if he was the only resident in
Koreshta. “When you travel alone, the road seems longer,” he thought to himself
when he sat on the threshing floor, overgrown with grass, to have a good look at the
wide valley, or “My beloved Koreshta”, as he used to call it.
That’s what he used to call it and grieved and pined for it. He sat there motionless,
languishing for a long time and then, suddenly, as if he was the master of his own
emotions, tears sprang up from the deep abyss of his soul and he began to lament.
He remembered the young ladies returning from the water spring carrying colourful
earthenware jugs and smiling and giggling as they passed by the bachelors. His
thoughts then took him away, like a captive, far away to a different time. He forgot
everything and, with a strong trembling voice, he began to sing:
“Lino mori Sevdalino, Lapka (iabolko) ke frlam po tebe mori chupo, Ti ke se svrtish
da gledash, Ke ti go vidam litseto, Litseto belo, Lino mori tsrveno...” (Lina hey
Sevdalina, an apple I will toss at you hey girl, you will turn to look, I will see your
face, your beautiful face, hey Lina your rosy face…)
He got up and caught hold of the centre post. He looked toward the barn. The doors
were wide open and gaping at him. He remembered the trampled straw under his
feet but there was no smell of cow dung that coated the threshing field. The wooden
pitch forks were all rotting. The threshing field was abandoned right in the middle of
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its use. The people left their jobs and their homes when the opposing army was
coming...
That morning the sky above the Koreshta valley was colourful; blue with white
clouds. Labro listened to the sounds of the river and to the songs of the birds. He
then began to circle around the centre post… spinning around it, moving faster and
faster. His awareness took him back, back to his youth, allowing him to peer through
the memories that had faded away, that were suppressed and that were beaten
down by his suffering. But the man who passionately loves his father’s hearth needs
to safeguard his memories in a secret hiding place, in the deepest recesses of his
soul until he dies.
It seemed to him as if he had just seen Lina dressed in a bridal gown, riding a white
horse. She wore a white wreath with long braided gilded silver threads, covered with
a white translucent handkerchief. Her face was as white as snow and now Labro was
losing sight of her through his sorrowful tears. Lina bowed before him like he was her
husband and said her vows in our language (Macedonian). He stood before her,
arms stretched out and Lina gracefully, as if floating on air, came into his embrace...
he caressed her... and lost her as a passenger in the civil war, when she was cut
down by an exploding grenade and lost both legs on Mount Malimadi. Lina was a
great Macedonian fighter... asking for Labro while she was dying… refusing to
surrender to death. She begged him to come but, there in that great love, Labro
came too late, but it was not his fault.
He has now returned so that his bones can be together with hers. Labro knows that
Lina is expecting him.
He stopped spinning, wiped the sweat from forehead and lay there like a wounded
beast until sunset. When the shadow of the mountain began to cover him he felt like
he was covered by a thick, black plaid woolen blanket. He sighed and said: “Eh, love
is like a worm, it eats away at you every day, little by little, turning your life into
crumbs... Love is a tyrant...”
He lay there thinking about how life was in that country when it was full of people, full
of songs, full of richness and good health.
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According to the elderly people from the village, Labro Linin was a nice modest boy,
separated from politics and ignorance. He was interested only in his piece of land
upon which he had grown up. He belonged to the Bochkarovski family which had old
and deep roots here. Now he is an American and goes by the name Mr. Lem. He
has come here to die on his piece of land, where he was born. He wanted to build a
lighthouse. And that is what happened. He had prepared his plans a long time ago
explaining to the villagers what the structure would look like. They looked at him
strangely. Some even told him that he was insane and that the only way he could
save himself was if he jumped in the D’mbeni abyss. But when he started building
the structure, even those who mocked him came and joined him. Mr. Lem, of course,
paid double the going rate for their labour but most wanted to work for free...
The workers were all dressed in white robes and the exterior of the lighthouse was
covered with white granite. “I want to turn my black suffering into white... Our roots
are here, in this soil. They are deep and white. Capable of giving birth and sustaining
life…” Labro Linin told the workers.
The foundation was dug deep. The walls were slowly and painstakingly being built,
but only during the night, and the structure was taking a discernible shape. “We need
to emerge from the darkness,” he explained. The unusual building was growing and
passersby could not tell what it was going to be; a church, a museum, a monument,
a hotel… Some even said it might be a space station. They kept guessing until the
structure began to take the shape of a tall tower with three corners over the top of
Mount Malimadi. The builders worked tirelessly. One day the workers announced
that they could see Mount Pelister from the top of the structure. Mr. Lem wanted to
see for himself. When he reached the top, in a loud voice, he cried out:
“People! Brothers! From the darkness here we can see our brothers over the border.
Who now wants to see their fate?” he said then looked deep into the south and
yelled out: “Now a person can see the devastation and the graves in this country.
Everything to him was depersonalized, wild...
“Who wants to tell their brothers, the world about this, let them climb up here!” he
called

out

to

those

below

who

were
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“This here is our land! Look at it! It looks sad before our eyes. But it is the most
beautiful land in the world. It is my native land! And I, Labro, belong to it… Look at
us… the kind of people we are! Like the ants we are all gathered together. We are
with you, day and night, and now we are far from you… We care for you, we love
you like a mother. Our land! Your people are scattered, chased away all over the
world, but they cry for you.”
He climbed down the tower magnificently and proud. He then invited everyone who
wanted to attend to do so. A little later ploughmen, reapers, shepherds, young and
old began to arrive. Labro started the ceremony by climbing up the tower and lighting
the eternal flame. That was all there was to the entire ceremony. People expected a
speech but when he came down he wept with joy.
“Let it, let it people! Let the eternal flame burn over our Koreshta. Let there be one
common light over all over our graves,” he announced.
Now all of Koreshta was illuminated with light. A nocturnal bird flew over Labro’s
head. He followed its flight until it was lost against the light...
“Where is it hurrying to?” Labro was wondering and shaking his head. He was happy
to see the bird fly, free from all restrictions. “Fly bird, fly! Tell the world about our
celebration here today…” he yelled out loud.
All of Koreshta was lit, everyone in Koreshta danced, sang, dressed in folk dresses,
which the people wore on special occasions.
There were voices amongst the people saying the Greco-philes, the son of the lame
Kiratsa and Vane from the Durov family had left.
Someone saw them sneaking out of Beriki and running hard to get to Kostur to
inform the government that the peace had been disturbed; many people have gone
wild and have fallen into some kind of trance.
Right before dusk armed horofilakes (Greek policemen) arrived at the tower. They
were looking for Mr. Lem, the American. The yellowish, pale horse-faced astonomos
(Greek police chief) Mr. Mitsotakis, was impatiently tapping his foot ordering the
policemen to bring him Mr. Lem at any cost.
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But when the policeman Parcalakis returned and said “I am pleased to announce
that Mr. Lem has invited you to attend a dance at his place,” the Chief became even
angrier. He jumped up to his feet and, with military steps, went closer to Mr. Lem.
“When will you scoundrels learn not to come back here?! You have long been written
off in accordance with decree number 2536,” he sternly said to Mr. Lem and without
pause yelled out: “Tell me!!”
Mr. Lem jumped up a little with the rhythm of the dance, turned towards the chief,
looked him up and down and ignored his question. During the next jump he
mockingly asked:
“What is your problem Sir?! You are welcome to join us… today is a celebration of
my soul. I am paying for everything myself...” Mr. Lem then spoke to him in English
and said: “Please, will you please join us. I am very happy that you came to my
merriment... Sir, here sir, this is my hometown. I love everything about it, our dances,
our language, our friends, our streets. For me, all these places are...”
Without letting him finish, the Chief interrupted Mr. Lem and said: “So, you are
allegedly an American, eh? So go back and look for your hometown in America!”
“Sir, I feel great in America but America is not the first place I would have chosen to
be. I chose America only because of my misfortune and, as much as I want to, it
cannot be like my real homeland. This here is my homeland which I carry in my heart
and soul, Sir!” he replied.
“You are a stranger to us!” said the Chief.
“Please Sir, don’t be like that… What do you think? This beauty here can so easily
be erased from my memory...? “No! No! You don’t understand, Sir. The world today
has a completely different understanding. You cannot take away something that is
dearest to a man with violence. You, for example, why do you love your Crete? To
me that end of the world is alien. I would not even want to bother thinking...”
Again, without waiting for Mr. Lem to finish speaking, the Chief interrupted him and
said: Mr. Lem! I don’t need to hear all that... I am asking you to say something in
your defense.”
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“What defense? I have not committed a crime. All I have done is return to my
homeland, the place where I was born, so that I can die here. If I have committed
some kind of crime by doing that then, please take me to the international court and
take legal action against me,” replied Mr. Lem.
Chief Mitsotakis pulled out his sword and charged towards Mr. Lem yelling:
“Listen

you!

You

don’t

seem

to

recognize

our

authority

here!”

“And you, Sir, you don’t recognize us in our own country, on the soil where we were
born and lived for generations. So, what do you want from me? To recognize the
destruction and desolation you left here?” retorted Mr. Lem.
After he calmed down a little, Mr. Lem said: “See this place here, this is Koreshta!
This is where my roots begin and I came here to die! Right here! That’s all there is to
it! I want my bones to be buried here and to remain here. If my bones remain here
my family, one day, will want to do the same… This is exactly what my aims are, Sir.
To rest in eternal peace in the country where I was born… This is how it is in our
tradition… just like the eels…” explained Mr. Lem.
“I can’t allow you to do that! Because I am the authority here!” replied the Chief.
“You, Mr. Mitsotakis, may have more understanding of international law, but I am the
owner of this threshing yard... As far as I know it is the same everywhere in the
world, even in your Crete, right? And you, sir, you have no right to assault my guests
on this piece of land. I have cultivated this soil. My father and grandfather cultivated
this soil before me. This is the soil where by grandfather is buried; a celebrated hero
of Ilinden, brought down by bullets from your gendarmes. In 1921 my father was a
soldier and left his bones in Asia Minor fighting Turkey for your Greater Greece! In
1939 my brothers put on Greek uniforms and fought the Italians on the Albanian front
in defense of your Greater Greece; they never came back! Oh, my dear sir! After that
you chased me away. That is why today I am celebrating the day of my soul. Every
day you threaten and abuse people and you loudly proclaim that you are civilized?
Do you hear me, eh? I married my Lina here. My children were born here… and you
expelled them to the Eastern European Countries. See that road there, leading to the
cemetery? My friends carried my beloved Lina in a white coffin along that road. You
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can see why I am so happy. Today I saw my entire country from that lighthouse... Do
you hear me man, Mr. Police Chief? Here, have a drink… for the soul! Leave the
politics alone...” said Mr. Lem.
But before Mr. Lem was done talking, the Chief jumped in and loudly yelled: “Don’t
talk to me like that, Mr. Lem. You will be forced to...”
Mr. Lem got upset and yelled back: “Don’t you call me Mr. Lem! My name is Labro
Bochkarovski! I am the son of Tsilo and Vesa Bochkarovski! Grandson of Ilinden
fighter and leader Krsto Bochkarovski! I was born right there, in the corner of these
ruins! I was forcibly evicted from my ancestral home! I am not a refugee and
ashamed of coming back… I have been exiled by force…!”
The Chief again interrupted him and said: “Your documents, Mr. Lem. And I forbid
you to speak that Slavophone language. For us you don’t exist.”
“I don’t have documents. I buried them in the foundations of the tower. I came here
to die… on my land...” replied Labro.
“That can’t be! We need to extract you from our Ellada (Greece) alive. Remember,
you are an American Mr. Lem,” said the chief.
“My dear sir, I worked all my life to build this lighthouse. It gives me great pleasure to
die on his piece of land. It is my human right where I lay my life...” replied Labro.
“You still think this thing is a lighthouse?” asked the chief.
“Yes sir, I do! The hardest thing for me was to cross myself in foreign and alien
lighthouses. Don’t forget! We too have heroic figures. Do you want me to count
them? I have already picked out a place for all of them here. What do you think; they
did very little for their people? They believed in the people...! We have saints too, sir,
born of our people… and what wrong did I do by paying tribute to them before I die…
it is our human duty and tradition. The winds did not bring me here you know… my
heart did...” replied Labro.
“You mean you were involved in the revolution? Then you know what awaits you Mr.
Lem?” said the chief.
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other

face

to

face.

“Sir, our people say it is better to be killed than die of fear. This is my land and a
grave for me is the safest place against my destiny...” replied Labro.
“So, that’s the way it’s going to he, eh old man?!” said the chief.
Behind them stood the Greko-phils Vane from the Durov family and the son of the
lame Kiratsa, rubbing their hands.
“Shoot him, Mr. Chief! Shoot him because he bamboozled the villagers into building
him this scenic white house!” said one of the Greko-phils.
And so unfolded the history of Labro Linin, a troubled man, full of thirst for
righteousness, along with all the suffering of his ancestors; which seemed to be
culminating in him. In a dignified outburst of pride, wearing a white robe, Labro
raised his shaky hands skyward and set himself on fire.
He was standing while burning, refusing to fall down. This is how he surrendered his
life to the land and the country he loved.

СЕ ВРАТИВ ДА УМРАМ НА СВОЈАТА ЗЕМЈА
ПОД НАШЕТО МАКЕДОНСКО СОНЦЕ ДА МЕ ГРЕЕ
Се разнесоа гласови дека Лабро Линин, мажот на прочуената убавица Лина се
врати од Америка. Тој без никаква врева се прибра до селото Габреш,
припиено за планината Мали-Мади. Беше пустеливо. Се чинеше дека тој беше
единствениот жител на Корештата. “Кога одиш сам, патот се чини подолг”, си
помисли Лабро и седна во затревеното гумно да се нагледа на ширното поле
или како што велеше тој:
“Мојата мила Корешта”. Така си ја викаше и за неа тагуваше и боледуваше.
Седеше скутлен, цврст, но одеднаш се разнежи и небаре ќе го совладаше
некаков плач, што му извираше како понор од длабината на душата и во еден
момент му допреа солзите и песната од минатото. Се присети како момите се
враќаа од вода со разнобојните стомни, кокетирајќи пред ергените. Го однесе
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мислата далеку, како заробеник, па заборави на се и запеа сосема сам, со
силен треперлив глас:
Лино мори севдалино Лапка (јаболко) ќе фрла по тебе мори чупо. Ти ќе се
врниш да глендаш Ќе ти го видам лицето Лицето бело, Лино, мори чрвено...
Стана и се фати за стожерот, го сврти погледот кон плевната, вратите зјапаа.
Под нозете сети испогазена млада трева, немаше мирис од премаз на
лепешка, вилите беа изгниени, се беше оставено како од војска која логорувала
и отишла...
Тоа предпладне небото над Корештанската рамнина беше шарено, со бели
сини облаци. До него допираше шумот од реката и песната на птиците. Се
вртеше силно околу стожерот. Му се сврти и свеста, го врати во младоста,
мислата му посака да ѕирне што повеќе во спомените што ги носеше
избледени, потиснати и уништени од патилата. Но, човекот кој страсно си го
сака татковото огниште, ги чува спомените најдлабоко во тајното скривалиште
на душата - се до смртта.
Му се пристори дека ја гледа Лина на бел коњ, во невестинска руба, со бело
венче и спуштени телови од бела срма, покриена со бел проѕирен дулбен.
Лицето беше бело како снег и сега на Лабро му се губеше низ болните солзи.
Небаре Лина му се поклони како на стопан, по нашински, но тој не издржа и ги
рашири рацете, а Лина грациозно, како да не згазнува и така му се предава во
прегратка... Ја милува... и ја губи за вечно како сопатник во Граѓанската војна,
кога беа отсечени од граната двете нозе на планината Мали-Мади. Лина беше
голем македонски војник... умирајќи го бараше Лабро, не сакаше лесно да се
предаде на смртта. Го молеше за разделба, но ете по таа голема љубов, Лабро
доаѓа доцна, но не по негова вина.
Тој се врати за да им бидат коските заедно. Лабро знаеше дека Лина го
очекува.
Престана да му се врти свеста, си го избриша оросеното чело и лежеше како
ранета ѕверка се до зајдисонце, а кога го покри сенката од планината, не- баре
му се пристори дека е покривка од дебело валано црно веленце, воздивна “Ех,
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љубовта е како црв, гризе по малку, подјадува катадневно, ти одронува од
животот... Љубовта е тиранин...”
Лежеше така замислен за животот што бил во таа земја кога беше полна со
луѓе, со песна, со плод и здравје.
Според раскажувањето на старите луѓе од селото, Лабро Линин, беше скромно
и убаво момче, одвоен од секаква политика и неук. Тој се интересираше само
за своето парче земја на кое израсна како ластар, од старите длабоки корени
на неговите Бочкаровци. Сега Американец, мистер Лем, дојде да умре на тоа
парче земја. Тука да подигне светилник. Така и стана. Плановите ги имаше
скроено одамна и на селаните им објаснуваше како ќе изгледа сето тоа, а тие
гледаа вчудено во него. Некои од нив дури велеа дека е врлав (нетокму) и дека
за него ќе биде спас ако оди и се фрли во ’дмбенското дуло. Но, кога почна да
гради му се придружија и оние кој беа на подбивање. Мистер Лем, се разбира
им плати за трудот двојно, но повеќето од нив сакаа да работат доброволно...
Градителите ги облече во бела руба, а и светилникот го обликува со бел
гранитен камен. “Моите црни патила, сакам да ги претворам во бело... Нашиот
корен е тука, во оваа земја. Тој е длабок и бел. Способен е пак да даде род”,
им зборуваше Лабро Линин.
Темелите ги ископаа длабоки. Полека веќе се наѕираше обликот на градбата
што ја градеа макотрпно само ноќе. “И мора да изникне од темнината”,
објаснуваше тој. Се извишуваше, тоа необично здание, а никој не можеше да
одгатне точно што ќе биде; дали црква или музеј, споменик или хотел. Некој,
велеа, дури дека може да биде и вселенска станица. Така нагодуваа, се додека
не почна да се крева највисоката кула, со три ќошиња дури и над врвот на
планината Мали-Мади. Мајсторите работе неуморно. Еден ден јавија дека од
горе веќе се гледаат планините Пелистер и Пирин. Мистер Лем посака сам да
се увери во тоа што беше наумил пред да почне градбата. Кога се искачи на
највисокото, извика на сиот глас:
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- Луѓе! Браќа! И од ова црнило сега можеме да ги видиме нашите браќа. Кој
сака да си ја види судбината?-се загледа во длабочината кон Југ и викна: Сега може човек во оваа земја да го види пустошот, гробовите.
Се му беше обезличено, подивено...
- Кој сака да им соопшти за сето ова на своите браќа, на светот, нека се
искачи!-им викна на оние што го чекаа долу да слезе.
- Ете, тоа е нашава земја! Глендајте! Таа самата пред очите ти се предава
тажна. Но, е најубава земја на светот.
Родна земјо! Лабро е твој... Глендај какви луѓе сме! Како мравките-пак сме
собрани на куп. Ние сме со тебе, и дење и ноќе и кога сме далеку од тебе...
Ние се грижиме за тебе, те галиме со мислите како наша мајка. Земјо! Твоите
луѓе се нападени по светот, но тие плачат по тебе.
Слезе возвишен и горд. Ги покани сите што сакаа да се искачат. Не помина
многу време доаѓаа: орачи, косачи, овчари, стари и млади. Свеченоста ја
отвори Лабро. Всушност тој се искачи на високата кула и го запали вечниот
пламен. Тоа беше сета церемонија. Луѓето очекуваа говор, но тој кога слезе
заплака од радост.
- Нека, нека луѓе! Над нашата Корешта нека гори овој вечен пламен. Нека над
сите наши гробови, биде една заедничка светлина.
Сега сета корешта беше залеана со светлина. Некаква ноќна птица прелета
над главата на Лабро. Тој ја проследи со погледот, додека таа не се изгуби
спрема изгрејсонцето...
- Каде ли брза толку!- се зачуди Лабро и нишна со главата, радувајќи се на
нејзината слобода, - Летај, птицо! И кажи му на светот за оваа наша веселба...
Веселбата толку многу се разгоре, што ечеше цела Корешта, сите играа, пееја
облечени во носии, што ги чувале за најубавите дни.
Меѓу луѓето се разнесоа гласови дека ги снемало гркоманите: Синот на куцата
Кираца и Ването на Дурови.
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Некој ги видел како се смушнале накај Бериќ, трчаа задишани да стигнат во
Костур за да јават на власта, но веселбата се распламтуваше се повеќе, дури
толку многу, што луѓето паѓаа во некаков транс, небаре им се здиви крвта.
Приквечерината дојдоа наоружани хорофилаци*. Го бараа мистер Лем,
Американецот. Жолчниот астоном господинот Мицотакис, со коњско лице
нестрпливо тупкаше со ногата и нареди по секоја цена да му го донесат мистер
Лем.
Но, кога се врати хорофилакот Парцалакис му рече-имам чест да Ви соопштам,
дека мистер Лем, порача Вие да повелете кај него на орото.
Астиномот, сега уште побесен, стана и со војнички чекори се доближи до
мистер Лем.
- Кога вие скотови, ќе престанете да се враќате! Вие сте одамна отпишани,
согласно

декретот

број

2536-му

се

обрна

тој

на

мистер

Лем.

- Одговарајте!!
Мистер Лем, потскокна спрема ритамот на орото, се сврте го измери со
погледот и не сакаше да му рече ништо, но на другото потскокнување со
потсмев го праша:
- Што ве измачува господине! Повелете, веселете се, денес ми е празник на
душата. За се јас плаќам... Вилју плис мау... Среќен сум што дојдовте на мојата
веселба... господине, еј господине, овој е мој роден крај. Гледате, се ми е мило
и орото и јазикот, пријателите, улиците. Сите места ми се...
- Вие сте Американец! Тоа го покажуваат наводите и твојот роден крај барај го
таму!
- Господине, јас добро се чувствувам во Америка, но тој крај е избран по моја
невола и колку да го сакам, не може да ми биде како овој, вистинскиот. Овој се
носи во душава, во срцето, господине!
- Вие сте за нас туѓинец!
- Немојте господине да бидете толку... Што мислите, вие? Сега оваа убавина,
толку лесно се брише од сеќавањето...
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Не, не! Денес светот има сосема друго разбирање. Тоа од ваша страна е грубо,
насилно на човека да муго одземаш најмилото.
Ти, на пример: зошто си го сакаш твојот Крит. Мене, тој твој крај ми е туѓ. Со
него ниту сакам да си ги мачам мислите...
- Мистер, Лем! Не ми се потребни... Јас ве прашувам што можете да кажете во
своја одбрана.
- Тоа, дека не сум виновен. Јас се вратив да умрам на моево парче земја. Ако
ми е вината голема, молам свикајте меѓународен суд.
Мицотакис се втурна врз него со крената сабја.
- А, ете што било!? Ти не ја признаваш нашата власт.
- Вие, господине нас не не признавате во сопствената земја. Што сакате да ви
го признаам вашиот пуштош.
Погледнете ја Корештата!... Но нашиот корен е тука и јас дојдов да умрам тука!
Ете, тука!
- Само тое не! Ако останат твоите коски тука, тогаш тоа истото ќе го прави и
твојот род...
- Токму тоа ми е целта, господине. За да се бараме вечно во оваа земја. Такви
се нашите исконски преданија, како кај Јагулите...
- Тоа не може! Јас сум власт!
- Вие, господине Мицотакис, можеби повеќе се разбирате во меѓународното
право, но јас сум сопственик на ова гумно... Колку што знам во светот секаде е
така, па и во твојот Крит, зар не? И вие, господине, немате право да ми ги
терате гостите од ова мое парче земја. Оваа земја јас сум ја орал. Пред мене ја
орале дедо ми и татко ми. Тука во ова земја е закопан дедо ми;прославен
Илинденец,

покосен

од

ваш

жандармерски

куршум.

Во

илјададеветстодваесетипрвата го облековте татко ми војник за да ги остави
коските во мала Азија, за вашата голема Елада! Во илјададеветстотриесетдеветата ги облековте војници и моите браќа за да ја бранат голема
Елада од Италјаните и не се вратија од Тепелени! Ех, мој господине! Потоа ме
изгонивте и мене. Ете, зошто денес ми е празник на душата. Гледате-секој ден
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ни се заканувате, а каде ви е вашата рекламирана цивилизација? Не слушаш
што ти велам, а? Тука се оженив за мојата Лина. Тука ми се родија и децата и
од оваа земја вие ги прогонивте во источните земји. Ете, по обој пат што води
кон гробиштата моите преијатели ја носеа во бел сандак мојата Лина. Гледаш
зошто толку се радувам. Денес од светилникот си ја видов целата татковина...
Ме разбираш ли човеку, астиноме? На, напиј се за душа! Остави ја
политиката...
-

Не

зборувајте

така

мистер

Лем.

Ќе

бидете

приморани

на...

- Не ми викајте, Лем, туку Лабро Бочкаровски! Јас сум син на Циљо и Веса, внук
на дедо Крсто војводата! Роден сум ете туму, во ќошот на урнатините.
Присилно иселен! Не сум бегалец па да ми е срам да се вратам, туку изгонет.
Вашите

документи, мистер

Лем.

И ви

забранувам

да зборувате

на

славофонскиот јазик. Вие за нас не постоите.
- Немам документи. Ги закопав во темелите. Јас дојдов да умрам на својата
земја.
- Тоа не може! Ние ќе треба жив да ве извадиме од нашата Хелада. Не
заборавај, ти си Американец, мистер Лем.
- Но јас, господине, таму цел живот работев, само за да го изградам овој
светилник и тоа ми причинува големо задоволство да умрам на своето парче
земја. Мое човечко право е каде ќе го положам мојот живот...
-

Вие

уште

си

земате

за

право

да

го

наречете

светилник?...

- Да, господине, оти досега најтешко ми беше кога требаше да се крстам на
туѓи светилници. Не заборавајте! И ние имаме светли ликови. Сакаш да ти
набројам? Јас веќе им го одредив местото тука на сите нив. Што мислиш,
зарем тие малку сторија за својот народ. Тие и во народот веруваа... и ние
имаме светци, господине, родени од нашиот народ, а што лошо сторив јас,
само им оддадов почит пред да умрам тоа е човечка должност и наша
традиција. Не ме донесоа овде никакви ветрови, туку-срцето...
Вие, значи, се разбирате и во револуција? Вие знаете што ве очекува мистер
Лем?
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Обајцата стоеја еден спроти друг лице в лице.
- Господине, нашиот народ вели: подобро е да умреш убиен, отколку смртно
исплашен. Во мојата земја, сепак, гробот е најсигурно место против мојата
судбина…
- Аха, така значи, стари!
Зад нив Ването на Дурови и синот на куцата Кираца ги триеја рацете.
- Пљусни го, кирие астиноме, оти тој ги наврти селаните, да му ја застишат
оваа бела лепа к'ашта!
Ете, од тука натаму се одвива историјата на Лабро Линин, сета мака, сета жед
за справедливоста, сите страдања на неговите предци, се чинеше се сплотиле
во него. Во достоинствен изблик на гордост, облечен во бела руба, Лабро ги
крена кон небото растреперените раце и се самозапали.
Гореше без да падне и така го предаде својот живот на саканата земја.
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