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ЧОВЕКОТ ШТО ГО САКАШЕ РУСКИОТ РУЛЕТ

Дај му Боже мир на Израел
тој којшто има осумдесет години и никаква иднина на 

земјава.

Елиот

Ги бележам овде (но зошто ли?) овие стихови од Елиот. 
Во секој случај тие не се мото за некоја од моите книги, затоа 
што јас никогаш повеќе нема да пишувам. Ниту ова сега што 
го пишувам не го сметам за литература. Последниве шеесет 
години не сум се занимавал со ништо друго освен со литера-
тура, па сега на крајот на краиштата, ќе си дозволам барем 
еден миг искреност: сè што сум напишал после мојата трие-
сетта година не е ништо друго туку една тешка измама. 

Едноставно се заситив од овој начин на изразување кој 
не носи никаква надеж дека ќе можам да се надминам сами-
от себе, што се вели, да си ја прескокнам сопствената сенка. 
Кога ќе подразмислам, имало и мигови кога сум бил искрен 
со себе и сум сакал да го кажам тоа што ми лежи на душата 
на начин како што го прават тоа големите писатели. Но за 
жал, сè повеќе запаѓав во горчливи заблуди, затоа што лите-
ратурата не е соодветното средство со помош на кое ќе мо-
жеш да кажеш нешто повеќе за себе. Впрочем, од првиот миг 
кога почнуваш со пишување, во твојата рака како во ракави-
ца, влегува една туѓа рака која наспроти твојата волја тера 
шеги со тебе, а твојот лик кој се огледува во листот хартија, 
бега на сите страни како изобличени живини капки од кои се 
создаваат Пајакот или Црвот или Евнухот или Еднорогот или 
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Божеството, а ти не си сакал ништо друго, освен да зборуваш 
за самиот себе. Литературата е театрологија.

Веќе неколку години немирно спијам и сонувам дека сум 
старец кој полудува од осаменост. Имам впечаток дека уште 
само во соништата сум жив. Се будам плачејќи поради оса-
меноста, иако претходниот ден се дружев со моите сè уште 
живи врсници. Не можам повеќе да си го поднесам животот, а 
фактот дека денес или утре ќе навлезам во дверите на смртта, 
ме растревожува. И само заради овој немир кој наликува на 
паниката која ја чувствува човек фрлен во лавиринт, кој из-
лезот го бара џбарајќи по ѕидовите полни со лепешки или низ 
глувчешката дупка, ете само уште заради тој немир пишувам. 
Не за да (си) докажам дека постои Господ. Но, за жал нико-
гаш не сум бил верник, иако сум се трудел и никогаш не сум 
запаѓал во искушенички кризи или одрекувања. Полесно ќе 
ми беше да бев, затоа што пишувањето бара драматичност, а 
таа се раѓа од макотрпната борба помеѓу надежта и безнадеж-
носта каде што верувањето има претпоставувам, најважна 
улога. Кога бев млад, половината од писателите кои ги позна-
вав се преобратуваа, а другата половина ја губеа и онаа малку 
верба која ја имаа дотогаш и тоа се одразуваше врз нивното 
пишување. Ех, колку само им завидував кога гледав како нив-
ните демони го потпалуваат огнот под казаните во кои тие 
уживаа како писатели! И еве ме сега, стуткан во мојот агол 
како парталаво згрчено купче, на чиј ум, срце и верба никој 
не би се обложил, затоа што мене нема што да ми се одземе.

Дремам тука во фотелјата, згрозен од помислата дека 
надвор не постои веќе ништо освен тешка темница како ве-
чен слој од смола, една црна магла која како што стареам јаде 
сè околу мене: градови, куќи, улици, лица. Светилката ми се 
чини како вселенското сонце, а единственото нешто врз кое 
таа фрла светлина е моето старечко збрчканото лице.

Откако ќе умрам, мојот агол, мојата гробница ќе продол-
жи да плови во темната и цврста магла носејќи ги кон никаде 
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овие страници кои нема да ги чита никој. Но, нејсе, во нив се 
содржи сè. Имам напишано неколку илјади страници лите-
ратура – прав и пепел. Има тука маестрално водени интри-
ги и марионети со вештачки насмевки, но како воопшто да 
кажеш нешто макар и најмалку, во рамките на оваа огромна 
уметничка просечност? Твојата цел е секако да го придобиеш 
читателот и да му го превртиш срцето наопаку. А што прави 
тој? Во три часот ја завршува твојата книга, а во четири веќе 
се фаќа за друга, колку и да била добра твојата книга која си 
му ја тутнал в раце. Но, овие десеттина петнаесетина стра-
ници се нешто друго, една друга игра. Мојот читател е лично 
смртта. Веќе ѝ ги гледам влажните црни очи како со детско 
внимание, додека пишувам го читаат секој мој напишан ред. 
Овие листови го содржат мојот проект на бесмртноста. 

Велам - проект иако сè, а ова е мојата победа и воедно 
моја надеж, е чиста вистина. Колку чудно: најголемиот број 
на личности од моите книги се измислени, но тие секому му 
се чинат како чеда на реалноста. Дури сега собрав храброст 
да напишам нешто за еден вистински човек кого долго време 
го познавав, но кој во мојот расказ изгледа како да е измислен. 
Ниту еден читател на пример, не би прифатил толку лесно 
дека во неговиот свет би можел да постои туркајќи се во ис-
тиот автобус со кој катадневно се вози, дишејќи го истиот воз-
дух, човек чиј живот е практична математичка демонстрација 
на еден совршен ред во кој денес или веќе никој не верува 
или го смета за апсурден. Но, Ви се молам! - Човекот што го 
сакаше Рускиот рулет не е ниту сон, ниту халуцинација на 
еден склеротичен мозок, а најмалку пак некакво алиби. Сега 
мислејќи на него, многу појасно го гледам пред себе питачот 
на Рилке, околу кого се врти целиот свет. 

Нејсе. Тој човек постоеше. И Рускиот рулет постоеше. Ќе 
речеш дека никогаш не си слушнал ништо за него, но кажи ми 
што си слушнал за Агарта? Јас ги проживеав најневеројатните 
денови на Рускиот рулет, бев сведок на губењето и создавањето 
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на богатствата во одразот на ѕверската светлина на барутот. И 
јас врескав и плачев од среќа кога од сниските подземни сали 
ќе изнесеа некого со распрскан мозок. Сум запознал секак-
ви луѓе вмешани во оваа смртоносна игра: големи магнати, 
индустријалци, земјопоседници и банкари. Тие постојано се 
обложуваа на огромни суми пари. Десет години по ред Руски-
от рулет беше нашиот леб и циркусот на нашиот јад. Не си 
слушнал ништо за ова во овие последни четириесет години? 
Но, колку илјадници години поминаа од грчките мистерии? 
Знае ли некој денес што навистина се случувало во тие пеш-
тери? Кога крвта е во прашање, тогаш се молчи. Затоа сите 
молчат за Рускиот рулет. А можеби некој оставил понекое 
напишано сведоштво за тие случувања, како што се и овие 
редови кои само смртта со својот скелетен прст ќе може да 
ги следи. Смртта на секој поединечно и црниот лелек роден 
заедно со неа.

Човекот за кого сакам да ви зборувам имаше обично име 
кое падна во заборав, па затоа сите го викаа „Рулетџијата“ или 
човекот што го сакаше Рускиот рулет. Велејќи „Рулетџија“ не 
си можел да зборуваш за друг човек освен за него, иако имаше 
еден куп рулетџии. Се сеќавам на него: намќор човек, жолте-
никав и слаб, со едно триаголно лице насадено на долгиот 
врат, со исушена кожа и црвеникава коса. Очите му беа како 
на намуртен мајмун, асиметрични, па дури мислам и неед-
накви по големина. Оставаше впечаток на неуреден и нечист 
човек. Така изгледаше и во неговата секојдневна облека, но и 
во смокинзите кои подоцна ги облекуваше. Господе, паѓам во 
искушение барем малку да му го облагородам ликот и да му 
ставам на образите и во очите барем малку пламен. Но, ќе се 
воздржам од овие мои мизерни навики. Човекот што го са-
каше Рускиот рулет имаше темно лице налик на подостарен 
селанец, со половина железни, половина јагленосани заби. 
Откога го запознав, па сè до денот на неговата смрт (умре 
од пиштол, но не од куршум), изгледаше постојано исто. И 
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сепак, тој беше единствената личност на која му беше овоз-
можено да ја согледа бесконечноста на математичкиот Бог и 
да се бори со него.

Немам никакви заслуги што го познавам и што еве сега 
пишувам за него. Би можел, гледајќи го неговиот лик пред 
моите очи, да создадам една скица, еден Вавилон од хартија, 
еден билдунгсроман од илјада страници во кои јас Серенус 
Цајтблом, со душата на уста би го следел демонскиот напре-
док на Адријан. А што потоа? Дури ако, што е бесмислено, 
би напишал тоа што не успеав во изминатите шеесет годи-
ни, едно мајсторско дело, се прашувам чуму сето тоа. Зара-
ди мојата крајна цел, заради мојот голем влог (споредено со 
кој секое мајсторско дело е рамно на нула), во три реда ќе ги 
опишам неговите животните етапи кои наликуваат на етапите 
од животот на некој психопат: грубо детиште со темно лице 
кое ги парчосува инсектите и фрла со камења по распеани-
те птици, воодушевен од џамлиите и фрлањето на потковици 
(се сеќавам на него како постојано губи, губи пари, копчиња, 
џамлии... а после како паѓа во очај); момче со мигови на епи-
лептична еуфорија и егзотичен апетит; затвореник осуден по-
ради насилство и кражби. 

Мислам дека во најсложената етапа од неговиот живот 
јас му бев „најблизок“, можеби затоа што нашите родители 
беа соседи и ние се познававме уште од мали. Во секој случај, 
никогаш не ме удрил и не ме погледал попреку како што ги 
гледал другите. Се сеќавам дека неколку пати го посетив и во 
затворот, каде постојано ми се жалеше, пцуејќи и колнејќи 
ја лошата среќа што ја имал на покер – и ми бараше пари. 
Се умилкуваше безмалку плачејќи, велејќи дека се исчистил 
и дека за разлика отпорано кога играл на големи суми и им 
ги собирал парите на другите, не е кадарен веќе да изигра 
ниту една единствена партија. Го гледав како седи на зелена-
та штица, со зацрвенетите очи од коњуктивит. 

Не, невозможно ми е да зборувам за него како за реален 



14

човек. Како реално да опишам една жива парабола? Секој 
тертип, секој стилистички автоматизам со кој се обидувам 
да ја збогатам оваа проза, ме фрла во очај. Сакам да дода-
дам уште и дека кога излезе од затвор, се фати со пиењето и 
за помалку од година дена сосем пропадна. Немаше некоја 
постојана служба и единствените места каде можеше да биде 
виден беа многубројните крчми каде што и преспивал. Велат 
дека го гледале како чекори од маса до маса, облечен во об-
лека својствена за пијаниците (палто на гола кожа, со ногави-
ците од панталоните влечејќи му се по тротоарот) питајќи за 
една кригла пиво. Многупати сум ја гледал злокобната фарса 
која одвреме-навреме му ја приредуваа редовните муштерии 
на крчмата и која за мене беше болна, но во исто време и за-
бавна: ќе го повикаа на некоја од масите и ќе му речеа дека 
ќе добие пиво доколку го извлече подолгото стапче од двете 
кои некој од посетителите ги криеше во стегнатата дланка. И 
се убиваа од смеење бидејќи тој секогаш го извлекуваше по-
краткото стапче. Сигурен сум дека ниту еднаш на овој начин 
не си „заработи“ пиво.

Токму во тоа време, во литературни списанија почнаа да 
ми се печатат моите први раскази кои од денешна гледна точ-
ка ги сметам за најдоброто нешто што некогаш сум го напи-
шал. Тогаш му се радував на секој ред кој ќе го напишев и се 
чувствував еднаков но не со писателите од мојата генерација, 
туку со најголемите светски писателски имиња. Полека на-
влегував во свеста на читателската и литературната јавност и 
бев еднакво и фален и критикуван.  

Тогаш за првпат се оженив и се почувствував жив. Ова за 
мене беше кобно, затоа што пишувањето никогаш не оди за-
едно со богатството и благосостојбата. Во меѓувреме бев за-
боравил на мојот пријател и се изненадив кога еднаш го срет-
нав после неколку години на најнеобичното место за него: во 
еден ресторан кој се наоѓаше во центарот на градот, со подза-
гасени светла, со гроздови од канделабри со призми во бојата 
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на виножитото. Си водев спокоен разговор со мојата сопру-
га и си го шетав погледот низ салата, кога вниманието на-
еднаш ми го привлече една група бизнисмени собрани околу 
една преполна маса. Помеѓу нив, точно на средината седеше 
токму тој со неговата својствена издолжена и слаба фигура 
во која и покрај сè, можеше да се распознае обичен уличар. 
Беше блажено навален во столот додека другите весело раз-
говараа. Отсекогаш чувствував одбивност кон чистите образи 
и светнатата облека преку кои луѓето од овој сталеж се при-
кажуваа себеси. Но бев изненаден од неочекуваната промена 
и очигледната добра материјална состојба во која се наоѓаше 
мојот пријател. Се упатив кон нивната маса и му ја пружив 
раката. Не знам дали се израдува што ме гледа бидејќи беше 
ладен, но нè покани да им се придружиме. Помеѓу многу-
те баналности и глупости кои се изнакажаа таа вечер додека 
ноќта стануваше сè потемна, бизнисмените започнаа мисте-
риозни разговори во четири очи и јас не наоѓав начин да им 
се приклучам. Повеќе недели после таа средба, имав чувство 
дека сум следен, чувство несвојствено за буржуите, но бли-
ско на светот на уметниците во кој живеев. Уште повеќе, на 
улица, па дури и во мојата канцеларија имав чувство дека сум 
следен и проверуван од еднo неидентификувано нешто кое 
плови како самрачен чад разложен низ воздухот. Денес, јас 
сум повеќе од свесен дека во тоа време бев подложен на една 
минуциозна проверка, после која ми беше предложено да се 
придружам кон подземјето на Рускиот рулет.   

Понекогаш, страшно ѝ се радувам на помислата дека не 
постои Господ. Тоа што пред неколку години ми се чинеше 
како крвав рај (мојот живот оттогаш ми се појавува во зеле-
ни секвенци како сликата Христос на Мантења), од денешна 
перспектива гледано, не беше ништо друго туку еден, колку 
страшен, толку и возможен пекол, разблажен од заборавот.

Кога првпат се симнав во подземјето, тие за да ме охра-
брат ми велеа дека само првата игра е неподнослива, но потоа 
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„анатомската“ страна на Рускиот рулет не само што преста-
нува да биде одвратна, туку напротив во неа почнуваш да ја 
откриваш вистинската магија на оваа игра; кому ќе му влезе 
в крв, продолжуваа тие, му станува неопходна како виното и 
жената.

Првата вечер ми ги заврзаа очите и ме возеа низ улиците 
на градот често менувајќи ги автомобилите, сè додека веќе 
не знаев ни како се викам, а камоли каде се наоѓам. Потоа ме 
влечкаа по едни усучени па расучени ходници, па ме симнаа 
низ едни скали каде што мирисаше на мокар камен и мачки-
на мрша. Некаде одгоре повремено се слушаше бучењето на 
понекој трамвај. Ми го извадија превезот од очите и видов дека 
се наоѓам во еден слабо осветлен подрум со неколку свеќи. 
Под засводениот таван видов неколку буриња од сардели рас-
поредени во вид на маси, а околу нив столици од помали сан-
даци и стебла исечени од некое дебело дрво. Изгледаше како 
винарска визба наместена со намера да изгледа колку што е 
можно поселски. Овој впечаток беше засилен и од чашите и 
криглите за пиво од кои пиеја десетина-петнаесет добро об-
лечени луѓе, сместени околу бурињата кои додека разговараа 
меѓу себе, постојано ме гледаа. На глинениот под шушкаа го-
леми кујнски бубачки. Некои од нив на половина смачкани од 
нечии нозе, се прпелкаа сè уште мрдајќи со понекоја нога или 
антена. Седнав на масата на која седеше и мојот црвеникав 
пријател. Првите обложувања веќе беа понудени и запишани 
со креда на една малечка црна табла, па заклучив дека сега-
засега ќе бидам само набљудувач. Сумите беа големи, пого-
леми од сè дотогаш што сум видел вложено во некоја игра на 
среќа. Во даден момент, џагорот на акционерите - како што 
дознав дека се викаат вложувачите - стивна, а пијачките во 
чашите и криглите оставени на половина, лека-полека поч-
наа да го полнат кафениот воздух со еден остар мирис на 
ракија и пиво. Погледите на луѓето сè почесто се упатуваа 
кон една малечка врата. Таа набргу се отвори и во салата вле-
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зе еден тип кој наликуваше на мојот пријател од детството, 
од периодот на максималната декадентност. Имаше скинати 
џебови, а панталоните му беа на половината врзани со јаже 
за пакување. За збрчканото лице кое му се појавуваше од под 
неуредната коса, не можеше ништо друго да се каже освен 
дека е тоа лице на пијаница. Човекот беше турнат одзади од 
патронот – име кое очигледно им беше доделено на тие кои 
ги пронаоѓаа луѓето кои учествуваа во Рускиот рулет – кој 
носеше под мишката една мрсна дрвена кутија и изгледаше 
како бармен. Пијаницата се качи на еден дрвен сандак на-
правен од елкино дрво, а кој дотогаш не го бев забележал, и 
остана таму да стои згрбавен налик на гротескна карикатура 
на олимписки победник. Акционерите го набљудуваа возбу-
дено покажувајќи си постојано еден на друг понекој детаљ 
од изгледот на човекот качен на сандакот. Забележав дека ед-
ниот од нив дискретно се прекрсти. Друг пак, неспокојно си 
ги гризеше заноктиците. Трет, му довикуваше нешто на па-
тронот. Кога патронот ја отвори кутијата, бучавата престана 
наеднаш како пресечена со нож. Сите си ги издолжија врато-
вите за подобро да го видат црниот предмет кој светеше не-
баре опточен со дијаманти. Беше тоа еден добро подмачкан 
револвер со шест куршуми. Како магионичар кој на почето-
кот си ги покажува голите дланки од кои подоцна ќе се родат 
чудеса, тој со бавни добро извежбани движења почна да им го 
покажува на асистентите. Потоа помина со дланката над бу-
ренцето на револверот завртувајќи го, по што се слушна еден 
тенок озабен звук како насмевка на гном. Го положи револве-
рот и од едно малечко картонско кутиче извади еден светкав 
куршум небаре накитен со бакарна кошула и му го додаде 
на најблискиот акционер. Овој го разгледа внимателно на 
сите страни и кратко одобри со главата, небаре незадоволен 
што не можеше да му најде некоја мана и го подаде понатаму. 
Куршумот прошета низ собата оставајќи мрсни отпечатоци на 
сите прсти што го допреа. Еден миг го допрев и јас. Очекував, 
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не знам зошто, или да биде ладен како мраз или да гори, но 
тој беше млакичок. Куршумот се врати конечно кај патронот 
кој со широки гестови го внесе во едно од шесте лежишта на 
буренцето и повторно ја повлече дланката преку подвижниот 
метален дел кој почна да се врти неколку секунди испуштајќи 
го тој ист тенок крцкав звук. Накрај му го подаде со чудесно 
почитување светкавото оружје на човекот кој стоеше на сан-
дакот. Сред една необјаснива тишина која сè околу себе пре-
твораше во прав, а се сеќавам дека сè што се слушаше беше 
шушкањето на џиновските бубачки и слабиот звук кој го ис-
пуштаа нивните антени кога ќе се доближеа една до друга, 
човекот го принесе револверот до својата слепоочница. Пора-
ди неверојатната концентрација и слабото осветлување, очи-
те почнаа да ми се заморуваат, па наеднаш силуетата на пи-
тачот со пиштолот на слепоочницата, се разложи во неколку 
жолто-зелени фосфоресцентни петна. Структурата на ѕидот 
зад него стана необично голема: ја гледав секоја назабеност и 
секоја капка од вар која наликувајќи на старечка кожа, оста-
ваше сини трагови на ѕидот. Наеднаш во пивницата почна да 
мириса на мошус и пот. Со стегнати очи и искривена уста, 
небаре почувствувал некаков кисел вкус, човекот што беше 
качен на сандакот наеднаш го повлече чкрапецот. 

Потоа наивно се насмевна. Единственото нешто што се 
слушна беше едно мало клик. Се симна од сандакот и совла-
дан седна на него. Патронот се стрча кон него и за малку ќе го 
кутнеше со неговата настојчива прегратка, додека другите во 
салата почнаа страшно да викаат и да пцујат. Кога патронот 
и неговиот човек излегоа низ малечката вратичка, другите ги 
следеа испуштајќи ненормални диви звуци кои се својствени 
само за боксерските натпревари. 

Случајно или не, но првиот натпреварувач во Руски ру-
лет кој го имам видено во живот, се спаси жив. Оттогаш низа 
години по ред, присуствував на многу игри на Руски рулет и 
имам видено сцена која тешко се опишува: го видов човеко-
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виот мозок, единствената навистина божествена супстанца, 
алхемискиот ореол каде се наоѓа сè, распрскан по ѕидови и 
по подот заедно со парчиња од черепот. Помисли си само на 
шпанските кориди или на гладијаторите и ќе сфатиш зошто 
оваа игра наскоро ми влезе во крвта и ми го промени живо-
тот. 

Рускиот рулет во суштина ја има геометриската едно-
ставност и силата на пајаковата мрежа: во главните улоги 
на драмата се играчот, патронот и неколкуте акционери, а во 
споредните улоги се наоѓаат газдата на пивницата, полицае-
цот кој се шетка наоколу и амалите чија задача е да се ослобо-
дат од телото. Релативно безначајните суми кои се вложуваа 
за играчите, беа вистинско богатство. Играчот се разбира е 
ѕвездата на настанот и нејзината причина. Како по непишано 
правило, луѓето кои учествуваа во оваа игра се регрутираа 
од бездомниците кои се во постојана потрага по парче леб, 
како кучињата скитници кои им припаѓаа на пијаниците или 
штотуку ослободените заробеници. Секој можеше да уче-
ствува во оваа игра, единствен услов беше да се биде жив и 
да се стави душата на коцка за многу, многу пари (но какво 
е значењето на парите во овие услови?). Исто така, потребно 
е учесникот да нема никакви социјални релации: семејство, 
служба, блиски пријатели. Играчот на Руски рулет има пет 
од шест шанси да се спаси. Тој вообичаено добива десет на-
сто од заработувачката на патронот. Овој пак, треба да има 
навистина сериозен фонд на пари во случај неговиот играч 
да умре, зошто тогаш тој треба да им ги исплати влоговите 
на сите акционери кои учествуваат во заложувањето против 
него. Акционерите пак имаат една од шест шанси за добивка, 
но ако играчот умре, тие можат да побараат десет или двае-
сет пати поголем влог откако претходно ќе се договорат со 
патронот. Играчот има пет од шест шанси да се спаси, само 
во првата игра. Статистички гледано, со секое ново ставање 
на пиштолот на слепоочницата, неговите шанси се намалу-
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ваат. На шестиот обид, неговите шанси се сведуваат на нула. 
Пред да влезе во игра мојот пријател кој потоа стана играч 
со голема буква, не беа познати случаи да се остане жив ни 
после четвртиот обид. Најголемиот број на играчи се разбира 
беа случајни и за ништо на светот не сакаа да го повторат 
тоа грозно искуство. Само неколкумина беа привлечени од 
можноста за заработка, но нивната цел беше самите тие да 
најдат играч и да станат патрони, а тоа можеше да се случи 
и по втората игра. Нема никаква смисла сега да продолжам 
со опишувањето на играта. Таа е бесмислена и привлечна во 
исто време, како и секоја друга игра, но тоа што му прилега 
на нашето бедно битие во оваа игра е фактот дека за разлика 
од другите игри, оваа е крвава. Да се вратам до човекот кој 
ја уништи играва со тоа што ја донесе до совршенство. Како 
што вели легендата (која можела тогаш да се слушне низ сите 
таверни низ градот), тој немал свој патрон туку самиот дознал 
за Рускиот рулет и самиот отишол да се продаде. Претпоста-
вувам дека патронот кој го ангажирал, бил многу среќен што 
набавил играч на толку лесен начин, затоа што вообичаено, за 
да се убедат луѓето да си ја наддаваат душата, биле потребни 
долги и тешки разговори. На почетокот секој вагабонт бараше 
да му се симне месечината од небото и требаше многу време 
за да се убеди дека неговиот живот и неговата смрт не вредат 
колку целата вселена, туку неколку банкноти кои пак зависеа 
од побарувачката на пазарот. Вистинска среќа беше да се на-
чека играч кому не требаше да му се докажува дека е обично 
ништо ниту пак да му се заканува со полиција, особено ако 
патронот со полна уста и поднаведнат поглед, без дискусија 
му ја исплатеше претходно договорената сума пари. 

За почетоците на мојот пријател во играњето Руски рулет, 
не можев да дознам кој знае колку. Мислам дека и кога се спа-
сил првиот и вториот пат, па дури и третиот пат, одвај да беше 
забележан од акционерите. Најверојатно помислија дека се 
работи за еден среќлија, ништо повеќе. Но после четвртиот и 


