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I.

Карнера
Во три борби до финалето на првенството на Југославија
во тешка категорија противниците едвај му составија две рунди.
Иако за сите овие години на тренинг, со помали или поголеми пре
кини, собра и шеесетина победи во второлигашките мечеви, тој не
ги совлада основните правила од школата на боксот – движење
то на прстите, држењето на главата и на рамената, гардот, ески
важите и ударите од тело. Газеше со целите стапала и, кога со
крошеата замавнуваше во празно, се занесуваше и ја губеше рам
нотежата. Удираше одозгора, повеќе со отворена ракавица – како
да фрла камен – но сите оние стројни, мускулести делии го губеа
здивот од збрката што остануваше зад тие стравотни слабо кон
тролирани удари. Едноставно, беа збришувани на препад: штом
џинот исчекоруваше од својот агол, заземаше половина ринг. Про
тивниците остануваа стуткани, збунети, свиени од силината на за
мавнувањата и од масата што паѓаше врз нив.
Во финалето го чекаше миленикот на белградската публика,
искусен шмекер и најдобар техничар меѓу домашните тешкаши,
Бане Совриќ, четирикратен првак на Југославија и двократен шам
пион на Балканот. На мерењето, покрај Карнера потсетуваше на
слабо хрането момче. Понизок за цела глава и полесен за повеќе од
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четириесетина килограми, првакот го набљудуваше џинот, внима
телно, под око, барајќи му ги слабите точки. Со ваков стрвник досега
се немаше борено. Таков примерок на капиталец немаше видено
ниту под циркуски шатор: коските на неговото чело и на јаготките
заличуваа на анатомијата на некое чудно животно. Карнера не го
ни погледна противникот. Пријателот и мецената на шампионот,
новинарот на „Спорт”, Саша Гец, кој присуствуваше на мерењето,
загрижено го набљудуваше Карнера. Толку тап и безизразен по
глед им е својствен на имбецилите кои се животински упорни и
сурови. Шампионот беше забележливо нервозен. Со брз чекор ја
напушти салата за мерење: дури на излезот се сети на Гец. Се сврти
за да го побара со погледот, но овој веќе го следеше во чекор.
„Селаниште... ќе го ликвидирам пред завршувањето на вто
рата рунда”, рече како за себе, но доволно гласно за да го слушне
новинарот.
Нивната борба беше последна на програмата. Публиката се
клештеше од смеење кога Карнера, не можејќи да се провре меѓу
горното и средното јаже, едноставно го прескокна горното јаже.
Се ококори некаде кон таванот на салата. Силната светлина од ре
флекторите повеќе го маѓепса од мноштвото разуздани луѓе. Мар
ко Црни го фати за рамото и го сврти кон себе, фиксирајќи го меѓу
веѓите, притоа силно масирајќи му ги мускулите на рамената.
„Не мисли на публиката... терај го во аголот... оди лева,
лева – потоа заковај го со десната. Само напред. Двојно си посилен.
Ќе го растуриш.”
Продорниот звук на гонгот ја натера публиката да занеми.
Како да ја исплаши огромното тело на Карнера, што во два чекора се
најде на средината на рингот. На Марко Црни не му се допадна вак
вото реагирање на публиката: повеќепати беше сведок на луцидни
претскажувања на толпата. Карнера, по обичај, со отворени лице и
гради, го нападна првакот, за да го отфрли на јажињата уште при
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првиот налет. Досега сите противници ги уриваше во залет, на
иста фора, пред да успеат да се снајдат, пред да го почувствуваат
просторот во рингот. Само, Совриќ беше мангуп, дете од Чубура, кој
во рацете имаше над двесте победи. Внимателните хроничари на
благородната вештина – знам дека многумина мислат дека боксот
е обична тепачка на двајца насилници – запаметија дека Совриќ
никогаш не разочарал кога требало. Толку ретка особина меѓу
тешкашите. Навидум опуштено го дочека џинот и, во само еден
миг пред Карнера да замавне, направи получекор напред со телото
свиено кон десната страна и под неговите стиснати тупаници му
завлече полукроше во желудникот. На џинот му откажаа колена
та: така што штиците на подот заквичеа. Ништо не сфати. Само
погледна кон својот агол. Уредникот на „Спорт” го потсети на не
какво митолошко напуштено бебе.
„Трифуне, станувај... станувај волу.” На џинот во ушите му
одѕвонуваше роденото име. Така го викаше само мајка му Павија –
и Мартин, кога беше бесен поради нешто.
На пет собра здив. Судијата Новишиќ командуваше бокс.
Сега му се нафрли на Совриќ: му се стори дека го има. Замавна со
десницата – во празно. Со сета сила тресна во јажињата, со таква
силина што на градоначалникот на Белград, Бранко Пешиќ, кој се
деше во првиот ред, му се стори дека од подот на рингот ќе ги ис
корне столбовите што ги држат јажињата. Совриќ му стоеше зад
грбот, мангупски повикувајќи го со ракавицата. Карнера како ра
нета мечка се отфрли од јажињата. Повторно во празно.
Публиката врескаше.
„Ливор Црногорец... Ливор Црногорец.”
На почетокот на втората рунда прими уште еден удар во
плексусот. Едвај остана на нозе. Веќе не напаѓаше силовито. Прет
пазливо се движеше напред, со ракавиците во висина на градите и на
дијафрагмата. Но, првакот не се обиде од дистанца да го гаѓа во от
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ворената глава. Отскокнуваше чекор наназад или се провлекуваше
меѓу рацете на Карнера, удирајќи со преден лев директ, а потоа се
прилепуваше до него, фаќајќи го околу половината. Немоќта на џи
нот растеше од миг во миг. Му требаше простор за да замавне. Кога
не изгледаат страшно, џиновите се многу смешни, а смешен човек
е на најтенката нишка меѓу возвишеното и трагичното. Изгледаше
дека светилките над рингот се занишаа од силината на урнебесот
и од смеењето во моментот кога Марко Црни му удри шлаканица во
паузата меѓу втората и третата рунда.
„Бори се, трупу. Гледаш дека те заебаваат. Бори се или ќе ја
предадам борбата.” Со груби движења му ја бришеше потта од ли
цето. За да му зададе колку што е можно поголема болка.
„Стопати ти велам, не трчај по него. Пресечи му го движење
то од спротивната страна: оди контра него, капираш.” Со раката му
го покажа правецот на движењето, како да му го скрати просторот
и да го достигне.
„Кога ќе го втераш во аголот, постојано преден директ, на
нишани го со преден, потоа пласирај десен. Не држи во клинч, не
’рвај се – од клинчот чекор назад, па контра десен.”
Првакот му потрча во пресрет, небаре ќе го прегази против
никот, потоа се закопа на средината на рингот, вртејќи со десната
рака во круг, како Касиус Клеј. Публиката врескаше, како на некоја
кечерска или циркуска претстава. Полковникот Пауновиќ, црвен
во лицето, со испотените раце го стискаше коленото на бледата
бринета и тешко дишеше: Ливор, ливор. Бринетата, поранешна ба
лерина, од подобра белградска куќа, ќерка на познатиот педијатар
Каранфиловиќ, падовски ученик, сепак се смешкаше, не знаејќи
што & е понепријатно: реата од телото на полковникот или ова бес
мислено ’рвање. Без желба да ги сфати боксерските правила, ми
слеше дека ваквите спортови ги привлекуваат само неделикатните
личности, со изразени нагони за убивање.
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Совриќ уште еднаш се провре под левата рака на Карнера,
но овој пат на погрешната страна: налета на крошето на противни
кот, што просто го крена и го понесе. Судијата, мал човек со птичја
глава, почека боксерот да се подигне, му ги избриша ракавиците и
околу петнаесет секунди нешто го предупредуваше. Потоа судија
та, неочекувано бавно за своето воздушесто тело, се сврти кон Кар
нера и го казни со јавна опомена, покажувајќи дека недозволено го
удрил противникот, зад увото. Џинот само заврти со главата: ни
когаш не разбра поради што цел живот го спрепнуваат тие ситни,
надуени луѓе на кои тој со ништо не им пречеше.
Во истиот момент првакот уште еднаш леташе на подот, овој
пат погоден со директ во носот. С$ му се сврти пред очите и доби
облик на елипса, дури и фигурата на слабичкиот судија се заобли
и остана без потпора. Сега судијата мораше да брои: навистина, со
двојно побавно темпо одошто предвидуваат правилата. Совриќ, с$
уште зашеметен, држеше висок гард со ракавиците прилепени до
лицето, таканаречен двоен декунд. Ја наведнуваше главата, го под
метнуваше лакотот, се обидуваше во клинчот со зашнираните ра
кавици да ги искине аркадите на противникот: ги испроба сите вал
кани трикови што ги научи од стариот Лаза Џепина, еден од првите
предвоени белградски професионалци. Веќе не се обидуваше да се
извлече со степување налево или надесно. Чувствуваше, со вгра
дениот инстинкт, дека некој случаен замав може да го докрајчи.
Се обидуваше да се одмори во клинчот, но секој судир со телото на
Карнера толку многу го исцрпуваше што веќе не ги чувствуваше
рацете и рамената. Подоцна се колнеше дека му се чинело оти во
телото на Карнера има железо наместо коски и мускули. Сите во
салата очекуваа, со страв, а сепак нетрпеливо, кога џинот уште ед
наш ќе го погоди со полн удар и ќе го заврши ова мачење – и оваа
лакрдија, како што ќе напише новинарот С. Чавошки во новосад
скиот „Дневник”. Џагорот го прекина ударот на гонгот – Марко
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Црни до смртта тврдеше – педесет и пет секунди пред истекот на
третата минута. Совриќ едвај се довлечка до својот агол. Мартин
молчешкум ги симнуваше ракавиците на својот натпреварувач.
Во воздухот смрдеше на измама. Судијата во рингот набрзина ги
собра бодовните листи од колегите покрај рингот, ги повика бок
серите и ја крена раката на старо-новиот првак. Од разгласот се
огласи официјалниот спикер: Со прегласување на судиите со два
наспрема еден, првак на Југославија во тешка категорија за 1968
година е Бранислав Бане Совриќ.
Карнера во миг се вкопа во место – не сфаќајќи ништо –
како загубен селанец ограбен во трамвај. Марко Црни ги опцу су
диите, крваво, како што знаат во народот, каде што поганиот збор
се пренесува од колено на колено. Првакот не покажуваше радост
кога судијата му ја крена раката. Како да сакаше што побрзо да
побегне, не само од рингот туку и од салата. И публиката ја напуш
ти салата со згасната страст, без желба да го коментира необичниот
крај на мечот или да се весели поради победата на својот идол.
Карнера го одвлекоа од рингот дури откако организаторите
го исклучија електричното осветлување.
Лазар Мутап
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II

Претскажување
Истиот час кога Трифун Трипковиќ падна со челото во ме
ката пченкарна свила и заплака, пред да запеат првите петли во
Просен Дол, Станислава Миркова, која сиот работен век ќе биде ме
дицинска сестра во специјалната ортопедска болница во Рисан, со
ни сон дека на Павиќ Трипковиќ, од Осојна Ожеговица, ќе му се роди
машка глава која, ако ја преживее дваесет и осмата година, ќе биде
познат човек во светот, но откако ќе го наврши четириесеттото
лето, ќе мора секоја година да се чува меѓу дванаесетти и дваесет
и осми август, од Преображение до Голема Богородица, како и
добро да се причува од вода и од оган. Ако во тоа време ги бата
ли патувањата, ризичните работи и кавгите и тие денови ги по
минува во просторот што му го затвора домашната врата, ќе до
живее длабока старост. Станислава, која на Преображение во
1940 година наврши петнаесет години – повеќе беше девојченце
отколку втасана за мажење – штом се поткрена од дрвениот сан
дак чијшто душек наместо со волна беше наполнет со исушени
пченкарни стебленца, & го раскажа сонот на тетка Госпава, која с$
уште лежеше на железниот кревет со челична пружина, на другата
страна на големата соба за спиење. Во големо безредие, едно до
друго, беа натискани пет дрвени легла и едно железно. Уште & се
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довери на тетка & дека некој глас од голема длабочина & рекол дека
таа мора, уште денеска, на детето да му исече прамен коса од че
лото, инаку попот Бошко нема да го затекне живо за да го стави во
малото крштавање, па некрстен, не дај Боже, ќе му појде на Бога на
исповед.
Само еден час пред Станислава и Госпава, ни живи ни мрт
ви, да пристигнат од Просен Дол во Осојна Ожеговица – токму то
гаш кога просендолката сони необичен сон – Павија, жената на
Павиќ Трипковиќ, по четири цели периоди од по дванаесет часа,
два дена и две ноќи, роди машко дете. Женичката со ситни коски,
со две дебели жили на тенкиот врат, се држеше со тенките врете
нести раце за врвот на полукружното столче со облегалка за да се
ослободи конечно од тој антипатик, кој уште од Благовестие знае
ше така да клоцне во нејзината утроба што цела минута ќе ја оста
веше без здив. Полукружното столче на другата страна го влечеа
двете крупни селски бабици, Јоке на Никола и Јела на Милан , но
детето не сакаше надвор, иако ноќта беше блага, а месечината
жолта и голема како најголемо колце на његушка пршута. Почна
и петтиот период од дванаесет часа, Павија ја губеше силата и пап
суваше и кога бабиците ја изгубија надежта дека мајката и детето
ќе се разделат онака како што Бог заповеда, првиот петел запеа
во Осојна Ожеговица и меѓу нозете на жената ѕирна глава што по
веќе личеше на телешка отколку на детска. И првиот глас на де
тето повеќе заличуваше на телешко мукање отколку на врескаво
плачење на новородениот двоглав инсан.
Николиновата Јоке, и да & понудеа најубава женска носија,
не би можела да наброи колку во овие четириесетина години, отка
ко дојде во домот на Трипковиќ, породила ожеговки, ’ржедолки,
ластванки, но можеше да се заколне дека никогаш не видела такви
млади, чиишто бедра и дланки беа како кај напреден едногодишник.
Небилоурок, небилоурок, небилоурок, набожно си мантраше во
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брадата селската бабица и видарка додека го принесуваше детето
до лимениот леген со подготвена млака вода. Откако бабицата
цврсто го завитка во широки бели повои, со рацете до телото, така
што можеше да ги движи само устата и очите, и откако го стави во
колепката, на вратата на куќата се појави младата Станислава, која
имаше земено ножички од Раде Голубов, селскиот бербер, кој се фа
леше дека за време на отслужувањето на воениот рок, во штабот во
Втората армиска област во Сараево, го потстрижувал и генералот
Јанко Вукотиќ. Просендолката го дофати жолтото перче од челото
на детето и, дури од третиот обид, со растреперените раце откина
неколку свиленкави влакненца.
Веќе до првиот Божиќ сите ожеговчани и просендолци за
боравија на сонот на малата Станислава, па и мајката на детето, Па
вија, машкуданка и лута жена со тесни колкови и со мали цицки
со брадавици како кај дванаесетгодишно момче, која грубо им се
потсмеваше на бајачките, на ветрогоните, на вештерите, посебно
на гатачките и на нивните недокажани претскажувања на идни
ната. Набожната свекрва на Павија, Митрана, веруваше дека снаа
& ја преобратил нечистиот дух, зашто често без никаква причина
навалуваше на мажот, на деверот или на соседите, ги колнеше и во
камен ги приковуваше: Гром да те погоди; Гром да те акне одзади;
Амбис да ти е гробот. Посебно сакаше да се потсмева на празно
верието на свекрвата: секогаш кога ќе загрмеше или ќе светнеше
молња од Планик, мајката на Павиќ, Митрана, му се молеше на Бога:
Слава Тебе Боже Господе, а Павија, како кога му ја сипува третата
ракија на попот Бошко, се потсмеваше со силата небеска: Да му се
посерам во брадата.
Сепак, родителите на детето не му го дадоа името на дедото,
како што тоа, откако паметат за себе, најмалку десет генерации, бе
ше обичај во нивното семејство – зашто Симон Трипковиќ беше те
нок, тенковрат и тенконог, тенок во половината како кај роднините
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од мајчина страна – туку му го дадоа името на таткото на Симон
– Трифун, кој можеше на гладно срце да испие шише масло и ако
се фрлаше камен од рамото можеше секого да натфрли во девет
загорски села. Трифун Малиот, како што го викаа постарите оже
говчани и заселани, во четврто одделение од основното училиште
според растот ја имаше достигнато својата прва учителка, Милица
– ќерка на старата бабица која прва го искапе и го пови во бели плат
нени повои – а на полуматурата за цела педа беше повисок од Видак
Дамјановиќ, директорот на училиштето во Присојна Ожеговица.
Според стасот и изгледот – бледожолти влакна му се појавуваа на
лицето, на нозете и на градите – слободно можеше да се шверцува
меѓу матурантите, но ако се мереше само знаењето, ниту во едно
градско училиште не би можел да помине ниту петто одделение од
основното училиште. Тетратките и книгите му беа мрсни, неуред
ни, буквите големи, развлечени и нееднакви. Со таблицата за
множење и делење ќе си ја удира главата и во зрелите години, а
имињата на главните градови на социјалистичките југословенски
републики ќе ги утврди дури на гостувањата со боксерскиот клуб
„Ловќен”. Наставничкиот совет на училиштето во Присојна Ожего
вица се согласи со директорот Дамјановиќ дека Трифун е умствено
заостанат и единствено наставникот по руски јазик и географија,
Мишо Драшковиќ – кој поради незгодниот карактер, а не поради
пиење и непочитување на партиските функционери, беше пре
местен од цетињското училиште „Његош” во оваа пустелија –
тврдеше дека момчето-џин е доволно интелигентно, но дека не
знае зошто во животот би му било потребно повеќе знаење од она
што веќе го научил во селските работи.
Трифун навистина се правеше поголема будала отколку што
му дал Господ. Со часови, како некој осуденик, седеше во последна
та клупа свиткан во рамената, тапо џарејќи се во учебникот или
во тетратката. Кога и да го прозиваше наставникот, мрзливо ста
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нуваше потпрен на клупата, мислејќи дека поситните луѓе, како
неговиот татко и неговата мајка, можат, кога сакаат, полесно да
се скријат и да останат незабележливи. За време на големиот од
мор обично седеше до дрвената ограда додека другите момчиња
беа развртени наоколу, предавајќи си ја еден на друг „шугата” или
трчајќи по крпеницата, а девојчињата нешто шушкаа и се кикотеа
стоејќи во круг. Трифун, единствен во целото училиште, имаше
двојка по физичко воспитување, зашто топката од него отскокну
ваше како од голем трупец и затоа никој не го одбираше во игрите
меѓу два огна и фудбалот. Беше двојно потежок и исто толку поба
вен од селските деца, кои скокаа како дивокози. Сепак, еднаш и тој
ќе заигра со топката, зашто при крајот на училишната година, за
време на копањето на компирот, половина од децата не дојдоа на
училиште. Бего Машин, мало кривоного копиле кое личеше на Дра
гослав Шекуларац, не му даваше мир. Ајде, ајде, Трифко, ни недос
тига еден. Само застани како бек. Бего беше главен на теренот,
сам ја составуваше не само својата туку и противничката екипа. Ќе
ја земеше топката од својот голман и дриблаше до бесвест. Посеб
но ќе се наостреше да му вади вода на некој висок долгоног про
тивнички играч. Со телото ќе тргнеше на десната страна, а потоа
со шпиц ќе му ја протнеше топката меѓу нозете, па ќе застанеше на
топката и ќе го почекаше уште еднаш да му ја протне низ нозете.
Трифун онака голем, како забавен филм, беше родена ѕвезда што
долго ја чекаше. Бего цело време ја туркаше топката на страната на
теренот каде што стоеше новиот играч. Ајде, ајде, да те видиме, го
предизвикуваше, чувајќи ја топката под ногата. Трифун широко за
мавна со ногата, како со коса, и за малку ќе паднеше. Бего ја турна
топката настрана само дваесетина сантиметри. Дојди, дојди, уште
го намамуваше полусвртен со грбот. Трифун повторно се залета
и топката со петица му беше протната низ нозе. Сега Бего со топ
ката беше зад грбот на Трифун. Смеењето на момчињата се прет
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вори во урнебес, а девојчињата како по команда од кругот се пос
троија во рамна црта, гласно кикотејќи се. Трифун бревташе. Ајде,
Трифко, еве ја. Фати ја, го мамеше Бего, погледнувајќи го само со
крајчето од окото, повеќе свртен кон оние што беа зајдени од смее
ње. Трифун јурна, побрзо отколку што очекуваа: Беко уште еднаш
ја заврти крпеницата, но пред да успее да се сврти, одзади, под ко
леното го дофати нога, голема како ралник, и го крена од земја
та. Настана општ молк. Бего лежеше склопчен на тревата, потоа
полека се поткрена, на лактите и на колената. Што е, говедо. Она
таму е топката. Трифун, по малку збунет, бидејќи сите гледаа
во него, ги собра рамената. Во таа збунетост имаше и неосвестена
надмоќ што велеше: Кој ти е виновен. Сам си го бараше.
Од училиштето Трифун се враќаше дома со побрз чекор од
оној кога од дома наутро иташе кон училиштето. На врвот на гла
вичката што ја дели Осојна од Присојна Ожеговица, на стотина мет
ри од куќната врата, што во овој период од годината секогаш беше
отворена, слушна непознат машки глас, крупен, како да доаѓа од
некоја длабока долина. Овој глас толку го привлече што – спро
тивно на обичајот што го имаше секој ден при враќањето – не ни
погледна кон трлото оградено со камен, туку веднаш го насочи че
корот кон влезот во куќата. Уште од вратата забележа необичен
гостин во сива униформа со затегнат широк кожен ремен. Нај
напред го изненади малиот раст на непознатиот, зашто според
длабочината на гласот очекуваше некој џин. Навистина, имаше
голема глава, црна брановидна коса и долги засучени мустаци.
Капата титовка со црвена ѕвезда петокрака ја имаше ставено на
масата пред себе, од десната страна на длабоката чинија полна со
зелје и со суво месо.
„Дали е ова Трифун”, се сврти човекот во униформа кон
домаќинот.
„Да.”
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„Какво момчиште. Дојди ваму вујко ти да те прегрне.” Име
нуваниот мораше да се наведне за да може човекот во униформа да
го измасти со своите мустаци, на чиишто краеви, што потсетуваа на
крилја на ластовица, висеа парченца кајмак од мешина.
„Застани тука. Не мрдај. Да те честам нешто. Треба. Досега те
немам видено.” Со брзо движење – небаре вади пиштол – од задни
от џеб на панталоните извади голем црн паричник со прегради и
од особено големото купче извади една црвена стодинарка.
„Не треба, Голубе”, првпат се јави Павиќ, кој уште повеќе се
усука и стана нерешителен од страхопочит пред гостинот од кого
му беше срам.
„Молчи. Првпат го гледам внукот.” Потоа се сврти кон
Трифун.
„Во кое одделение си?”
„Во седмо”, првпат промрмори Трифун.
„Ама дали е можно. Толкаво момчиште во седмо одделение.
Како учиш? Ако си на Павиќ, не требаше ни да те прашам.” Кепецот
во униформа се сврти кон Павиќ, кој беше ни жив ни мртов.
„Само слушај и нема да има проблеми”, човекот со еполетите
го одмери Трифун од главата до петиците и тогаш се сврти кон до
маќинот.
„На први септември идната година да го доведеш во Цетиње.
Тој е роден за милиционер. Разбра?”
Гостинот веќе не ја вртеше главата кон Трифун, кој едвај че
каше да се повлече кон делот во сенка на големата просторија во
која беа сместени кревети за спиење. Ги постави книгите покрај
својот кревет, извлече мало дрвено триножно столче во облик на
полумесечина и дури тогаш му се избистри во главата и сфати
дека ненадејниот гостин е братучедот на мајка ми од нејзиниот
чичко, Голуб Томиќ, заменик-началник на Школата на милицијата
во Цетиње. Павија често го споменуваше Голуб: како е смел, па
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како е брз како видра, па како лично Саво Јоксимовиќ му подарил
пиштол и тој, покрај с$, не се одвојувал од родената сестра Боса. И
убаво & рекол, кога дошле Трипковиќ да ја бараат за Павиќ: Не оди,
сестричке, во таа пустелија, јас ќе ти најдам момче, одовде до
Витрован, какво што ти заслужуваш.
Трифун знаеше дека зборот на вујкото Голуб е закон. Тоа го
знаеја и Павиќ и Павија. И следните петнаесет месеци молчеа како
да го подготвуваат за зла умирачка, а не за Школата на народната
милиција.
Првата ноќ во Цетиње Павија и Трифун преспаа во станот
на Голуб спроти Бановина, во кој тој беше вселен од неодамна, от
како претходниот станар, помошник на министерот Нинковиќ, за
едно со републичката влада, се пресели во Титоград. Утрото, Голуб,
за да видат сите ученици и наставници, сам лично го смести но
вопечениот питомец од Осојна Ожеговица во интернатот на Шко
лата на милицијата, во зградата на Дивизијата. Питомците во прв
момент беа подисплашени од растот на Трифун и од поганиот ка
петан Томиќ. Но, стравот на селанчето од прекинувачот за струја
и неговиот назален глас со развлечени самогласки не можеа да ги
запрат подбуцнувањата и придушеното смеење на новопечените
другари. Веќе на трети септември титоградскиот мангуп од брегот
на Морача, Бели Мишовиќ, внук на генералот Ѓоко Мишовиќ, му ста
ви на Трифун хартија меѓу ножните прсти и ја запали со кибрит.
Трифун вртеше со нозете како да вози велосипед, а кога огнот поч
на да ја гори кожата, младиот џин почна неразбирливо да мрмори и
да потскокнува врз креветот. Ајде, ајде. Сите во собата за спиење се
валкаа по подот од смеење. Попушти дрвеното легло под Трифун.
Момчето се преврти под креветот и скокна. Дали е живо? Залелека.
Додека викаше, огнените прамени создаваа црвени плускавци на ко
жата меѓу неговите ножни прсти. Трифун сонуваше дека се отелува
Белка, првпат, и дека телето се заглавило, па тој го влече за ушите за
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да може кравата некако да се ослободи од бремето. Настана урнебес.
Да, да... Живо е. Живо е. Во тој момент се отвори вратата на собата за
спиење, штракна прекинувачот и мижуркавата електрична светилка
ја осветли спалната. Завреска мустаќестиот дежурен воспитувач со
дрвена протеза наместо лева рака, со насадена несиметрична детска
дланка преку која беше навлечена кожена ракавица. Изутрина во
седум сите на рапорт кај началникот на школата.
Еднаш началникот на школата, поранешниот чевлар од
Прчањ, Паво Петовиќ, рече ако некој питомец го повторува одделе
нието и го загуби правото на школување за чувар на јавниот ред
и мир, тоа сигурно би бил оној недоделкан од Осојна Ожеговица.
Трифун, особено од Благовестие до Марковден, повеќе време поми
нуваше околу сточниот пазар во Долен Крај отколку во школата.
Навистина, во трета година од сите осум предмети имаше слаби
оценки и началникот сигурно би му дал шуткарта – вујкото
Голуб веќе беше прекомандуван за шеф на УДБА во Улцињ – до
колку наставникот по фискултура, Станко Вукиќ, немаше од не
каде набавено атлетско ѓуле за фрлање. Поранешниот соколец и
десното крило на предвоениот клуб „Црногорец” веруваше дека
селските синови се надарени за фрлање ѓуле. Им ја покажа основ
ната техника на исфрлање: треба да се прилепи до брадата, да се
направи полусвртување надесно и да се извлече исфрлањето од
целото тело, од петицата, колкот и рамото. Телото му дава поголе
ма сила на исфрлањето отколку раката, разбравте ли? Потоа ги
прозиваше, првин оние поситните и послабите момченца, а потоа
нив, румените главати пубертетлии со шепи како лопати за чис
тење снег. На крајот го повика Трифун, кој го потсетуваше на Јети.
Трифун го зеде ѓулето, не исчекорувајќи, и го фрли како да е ја
болко. Железното ѓуле падна околу четири метри подалеку од мес
тото каде што ѓулето претходно го имаше фрлено Шпиро Ѓуричиќ,
безвратно забле, чиишто спуштени раце досегаа до под колената.
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„Браво. Секоја чест”, полета наставникот Вукиќ кон Трифун
и му ја подаде раката. Младиот џин беше поизненаден од настав
никот и заборави да ја прифати понудената дланка.
„Дали досега си фрлал камен од рамо?” продолжи стариот
фискултурник. Трифун ги собра рамената. Од сите домашни ра
боти најмногу сакаше да го чува добитокот. Кога ќе ги донесеше
кравите и овците во Бела Гора или во Планик, ќе се завлечеше во
некоја ладовина и ќе дремеше с$ додека сонцето не се приближи до
залезот. На враќање добитокот го поеше на Крстача, но тој не пие
ше дождовница од бунар, туку ги доеше кравите како телиња. Со
првиот мрак ги внесуваше кравите во трлото, секоја ќе ја погалеше
по муцката и пред да го затвори зад себе влезот на трлото со дрве
ната преграда, ќе ја протнеше главата под стомакот на машко теле
и ќе го кренеше на рамена. Така секоја ноќ цела година го повтору
ваше истиот ритуал, с$ додека втасаниот јунец не се доближеше до
тежина од двесте килограми.
„Нема врска. Првенството во атлетика е на дваесет и петти
мај. Ќе барам од началникот до натпреварувањето да ти даде двој
ни бонови за исхрана.” Трифун без да сака ги оближа сувите усни.
Постојано беше гладен и затоа стоеше последен во редот во мили
циската менза, за да му се смилува готвачот за малку репете или
да собере некое крајче леб од празните чинии. Зашто беше гадлив
на црвено месо и на сланина. Затоа најмногу ги мразеше ноем
вриските празници, кога селскиот месар Велиша Туров ќе дојдеше да
заколе онолку животни колку што на фамилијата ќе & требаше за да
презими до Ѓурѓовден. Ниту еднаш не се осмели да му предложи на
својот татко да ги продадат своите телиња и овци и од друг домаќин
да купат веќе заклан добиток, па тие денови како побудален талкаше
низ Бела Гора. Оттука, да не му носеше Павија еднаш месечно
во Цетиње сланина, суво сирење и кајмак, Трифун сигурно ќе
заработеше туберкулоза или крвта ќе му се претвореше во сурутка.
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