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Александар Прокопиев



Во името на таткото и си нот, и уште едниот си н
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Најнежнозадоволство

Во Хр ват ска пр впат дојдов по сле сите војни, во 2000 го ди-
на.

- Не ма пуштање! - рече ко лешката Ре на та. 
- Зошто?!
- Имам дечко.
- Од лич но! - се согласив.
Се насмеа. 
- Нема да ме за ведеш! - отворено ме предупреди Ре на та.
- А ти ме не? - ја прашав и јас отво ре но.
- Кретену! - од го во ри. 
Работевме кам пања за „ем-џој”. Ма лечко, чо ко лад но за-

доволство. Алп ско мле ко и индиско ка као. Чи сто и волшеб-
но. Тоа не е па у за. Тоа е па тување. Та ка вели рекламата. За 

„мил ка” ужи ван ци ја и свет ска кон ку рен ци ја.
Јас сум автор на рекламни текстови. Пишувам ре кла-

ми. Сце на ри ја за спо то ви, тек сто ви за огла си, на сло ви за 
бил бор ди. Смислувам имиња за про из во ди, ме ха ни зми за 
на град ни игри и го во ри за по ли тича ри. Тоа е мојата работа. 
Ве покренувам на акција со зборови. 

Убавиот збор железни врати отвора. И паричници. А из-
гле да и жен ски нозе. Текстот за ова по след ново го сми слив 
случај но.

Ги то певме на пар фемираните чо ко латца во уста, се ма-



6

вавме со стутканите кра вички, тра га вме по на сло в за кам-
пањата и се про зи вавме на на ци о нал на осно ва.

- Вие Ср бите са мо нешто барате - за клучи Ре на та.
- Ние са мо не даваме - об ја снив. 
- Не го давате Ко со во! - се согласи Ре на та.
- Еве ти го Ко со во! - ѝ го по ну див ве ли ко душно.
Ср цето на Ср би ја.
- Дај ми ти мене наслов! - бараше Ре на та нешто покон-

крет но.
Мил ки но ср це. 
По гле днав во нејзините чо ко лад ни очи.
- Ммммм-џој! - воздивнав еден наслов.
- Ммм-мо же! - одо бри  Ре на та во истиот миг.
По сле це ло днев ното состанчење и натамошна разработ-

ка на се бал кан ската кам пања Ре на та се по ну ди  да ме однесе 
до хо телот. Сепак, пр в пат бев во За гре б. За време на патот 
одлучи и да ме провози малку. Да ми го по каже За греб. 

- По дарок за мојот роденден - рече.
Ку пи ли мен ки пи во на пум па. И бен зин за „ми нито”. 
- Миша, ти плаќаш ако некогаш дојдам во Белград - рече 

Ре на та, од бивајќи да честам барем за ли мен ките Ожуј ско.
Влеговме во старото „ми ни”. За мак си ма лно уживање. 

Се лизнавме по Ѕво ни ми ро ва, по минавме покрај отво ре-
ната Фабрика, затворениот Кулушиќ и завртевме кон Горен 
град. Го мирисав Загреб низ отворениот про зорец, оставав 
за гре пскиот воздух да ми ја исполни косата, подзамижував 
на тем ните фа са ди. По гледот ми се вра ти на фо то гра фи јата 
во ма ла пла стична рамка, за ле пена на ко манд ната та бла. Ре-
на та и некој кли нец.

- Ма јка ми - го об ја сни Ре на та потеклото на фо то гра фи-
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јата. - Таа ги сака тие работи. Наши фотографии каде и да 
го фрлиш ебениот поглед! Е дин ствено го нема та то на фо-
то гра фи ите.

- Го нема ни вака - рече Ре на та.
Веќе две го ди ни.
Ја по гле днав. Мла да деловна за грепчан ка во ак ци ја. 

Старо- ма ло де војче. Долги камшици костенлива коса кои 
паѓаат по го лите ра ме ници. Го ли ста па ла во сан да ли, кои 
ги притискаат педалите, за га с и квачилото. Де војче зад во-
ла нот. Си гур на во се бе, си гур на во секое мало движење со 
кое го управува ова мало во зи ло. И си гур но ѝ пречеше што 
мајка ѝ ја опсипува со внимание. Бидејќи таа е голема. Иако 
уште шушка додека зборува. Како школка. Сѐ уште неотво-
рена. 

- А кој е малиов? - прашав.
- Мојот Иван - ре че Ре на та.
- Деч ко? - се обидов со про во ка ци ја. 
- Залудно се обидуваш - се на смеа Ре на та. - Тоа е брат 

ми. 
И тогаш го из го во рив тоа. Пр в пат во жи во тот. 
- И јас имам бра т - ре ков.
Беше крај но вре ме. 
- ... три де на поста р од ме не.
- Како три дена поста р?! - Рената се сврте кон мене.
И продолжи со бр зи на од која исчезнуваат дамките на 

ре кла мите.
- Така убаво - велам убаво. - И тоа Хр ва т.
- Чекај - се на смеа Ре на та и ги по кажа дупчињата на 

обра зите. - Што е сега ова?! Како Хр ва т?!
- Така убаво - ре ков. 



8

Ме не сѐ ми беше убаво. И за гре пската ноќ, и за гре-
пските ули ци, и загрепските де војки. За За гре б знаев само 
преку музиката. Загребте зове.Замислиживотуритму
музикезаплес.КадсеЗагреббудиизсна.

- Мај ка му е од Сплит - ре ков за мислено. 
- Како се вика таа? - праша Ре на та, за ин те ре сирана од 

целата приказна.
- Мар та - ре ков значајно.
И тоа беше сѐ што знаев за братот.
- По татко?! - Ре на та ме по гле дна, зафрлајќи е дно перче 

коса. 
- Гле дај каде возиш - ре ков.
Поминувавме низ славниот Фу ко дром. Не што како бе л-

град скиот Кошут њак. Ме сто за љубовници во автомобили. 
Не про пи сно пар ки ра ни.

- Што, стариот твој има две жени?! - упорно се чудеше 
Ре ната.

- Ние Ср бите има ме повеќе же ни.
- Аха?! - се на смеа Ре на та. - И како се случило тоа?! 
- Веројатно, знаеш, голема девојка си - ре ков.
Тоа е нео д бра нли во. Таа сакаше да е голема. А си гур но 

во тоа не ѝ ве руваа.
- Како бе во исто вре ме бил и во Спли т и во Бе л гра д?! - 

се чудеше и натаму Ре на та.
- Спе ци јал ната те о ри ја на ре ла ти ви те тот го дозволува 

тоа - ре ков.
Насмевнувајќи се, шушна.
Ни преостана во „ми нито” да замислуваме како мојот 

Душан скокнува од стутканиот  кревет на некоја девојка во 
Спли т, влегува во тогаш по пу лар ниот ман тил шушкавец, 
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се качува на воз, се клац ка до Бе л гра д, из легува од возот, 
па потоа излегува од тој шушкавец и повторно скокнува во 
кре вет на друга девојка. И го тутка. 

- Ау! - кликна Ре на та, гледајќи ја истата слика во гла ва. 
Оној познат пример на Ајнштајн со возовите. Или та ка 

не како.
- Се знаете ли? - ме праша одеднаш сериозно.
- Не - при знав.
- Ни когаш не сте се ви деле?!
- Не.
- Штета! И?
- Што и?!
Ожуј ското ми се растече по бра дата.
- И знаеш ли нешто за него?
- Ни што - ре ков, и се избришав со ракавот.
Ма лку ро ман ти ка никогаш не е на одмет.
- Не?! - се зачу ди  Ре на та.
- Го барам - излажав. 
Не ја баравме долго мојата соба. Не ги запаливме ни 

светлата. Знаевме што бараме.
- Вети ми нешто - рече подоцна, галејќи ме по сто ма кот. 

- Ама немој да ми се смееш!
- Нема.
- Ако не се омажам...
Се насмеав.
- Не мој да се смееш!
- Не се смеам - ре ков.
Но насмевката ми остана скриена во мракот.
- Ако не се омажам до три есетата - Ре на та ме по гле дна 

низ темницата - Се смееш!
- Еве - ре ков сериозно.
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- Ако не се омажам до триесетата...
- Да?
- Да ми на пра виш де те.
Повторно се насмеав.
- Како татко ти - об ја сни сериозно.
- Како Душан?!
- Без обврски...
Пре станав да се смеам.
- Но внимавај, мо ра да биде девојче! И ќе се вика Кј а-

ра!
Почувствував дека чоколадата и пивото ми направија 

очаен ликер во стомакот.
- Ми слев да си посвојам, но вака е подобро... 
И во гла вата. Ги за тво рив очите.
- Што ми спиеш сега тука?! Свинче едно! 
Ме тресна со раката по бра дата.
- Ветуваш ли?
- Ти си лу да...
- Ветуваш?
- Дај бе, Ре на та...
- Ветуваш?
Се свртев на страна.
- Ветуваш!
- Ветувам...
... дека никогаш повеќе нема да јадам „ем-џој”.

*

Не сакам натапкани патеки. Сите што ме познаваат мо-
жат да го потврдат тоа. Јас сум човек на своја рака. Но оваа 
работа ми се допадна. Приказната дека не сум единец. И 
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почнав да ја повторувам на средбите со девојките. По чнав 
да го ко ри стам тоа. Дека имам бра т три дена поста р од ме не. 
И функционираше. 

- Навистина!? - ја крена веѓата уче ничката Ми ле на, како 
да е про фе сор ка.

- Оооох! - воздивна ка сиер ката Тања, како да има вишок 
во ка сата.

- Леле, леле! - се закануваше со главата, со пр стот и га-
зот идната правничка Јо ва на. 

- Лудница! - се одушеви ма лата Ма ја, како пчелката. 
- Ќе те барам - право во очи ми вети Ана бе ла.
- Ми сли на ме не - рече на разделбата Ре на та.
Ми паѓа на памет оној лик, Џулс Винфилд, е ден од два-

јцата платени убиј ци во филмот „Палп фикшн”, ко ј за време 
на ак ци јата на жртвите им ре ци тира ста ро за ветни зборови: 
Голема одмазда на нив ќе им направам, ќе ги казнам во гне-
вот свој; и ќе спознаат дека сум јас Господ кога ќе им се 
одмаздам (Езекиел, 25.17)

Повторував  дека имам три дена поста р бра т. Не сфаќајќи 
всушност ни што значи тоа. Да се има бра т.
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Загенерацијатакојарасте

Пораснав како единец. 
Се сеќавам дека како дете од мајка ми барав сестра, 

исто како што се сеќавам и дека не ја барав од Ду ша н. Тој 
не беше тука. Во зеше ка мион низ Фран ција. Во пр вите пет 
го ди ни од мојот жи во т. 

Од Франција Душан донесе бела ајкула, заедно со куп 
валкана долна облека. Со себе донесе и долга коса и ножи-
ци со остар врв какви што никогаш претходно немав виде-
но. До несе и ма ла бе ла пла стична плоча со една остра стра-
на, ко ја ми личеше на ку тивче за пла сте лин. И ед но пре-
красно ме ха ничко апаратче, кое баш интересно из гледаше. 
Тешкото метално чело личеше на мала косилка. Сјај ните 
дршки се ширеа како клешти. Кога ќе ги сти сне те, тие сами 
се враќаат. А ко си лката ќе цак не. 

- Што е ова? - прашав. 
- Прибор за стрижење - про мрмори Душан. 
Додека без грижно ги стискав клештите на машинката, а 

таа забавно ми ја исправаше дланката, Душан застана пред 
огледалото. И самиот се потстрижи. Косата што ја донесе 
од Франција е фрлена на подот на нашиот тоалет. Газеше по 
неа и го влечеше по главата она бело пластелинско кутивче 
и понатаму. 

- Три мер - суво го  кажа на зивот на апаратчето.
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Со три ме рот ја гребеше својата гла ва, а влакната само 
паѓаа и паѓаа. Не ми из гле даше без бол но. Но тој не се от-
кажуваше. Гре беше и гре беше. 

Понатаму не раз мислував за тоа. Продолжив да штракам 
со прекрасната машинка по својата гола нога, забавувајќи 
се од нежното скокоткање на студениот метал. 

Потоа Душан се сврте накај мене. Ме седна на столот 
и го зема три мерот. Не сфатив што се случува, а веќе поч-
на чупкањето и лелекањето, тргање и молење, пцуење и 
плачење. Тој три мер беше морничав. Ми го корнеше мо-
зокот. Ми слев дека нема да ми остане коса на главата. То лку 
ме корнеше што беше не из држли во. Или, пак, јас сум, така 
ур лаше Душан, раз мазен и ме к и не сум во состојба машки 
да издржам машко стрижење. Со тап тример. И со раце на 
возач.  

То лку гад но бо леше што ја собрав целата хра брост што 
ја имав и го за мо лив да престане да ме стрижи. И, се раз-
бира, тоа не беше па мет но. Душан се из бе зу ми, почна да се 
заканува дека ќе добијам ќотек и дека дури тогаш ќе знам 
зошто плачам. И дека од тоа сознание ќе се помочам. Ла ви-
на гне в се урна врз мене со таква же сти на што морав нешто 
итно да преземам. И преземав. 

Се помочав. Да не мо ра да тепа. 
Душан нешто опцу во својата брада и го фрли три мерот 

врз машината за перење. Од тогаш повеќе не ме стрижеше. 
Тоа пр во и по след но фран цу ско потстрижување го доврши 
мама. Ми ја намокри косата и нежно ми ја исчешла. Допи-
рот на нејзината длан ка ја смири мојата запалена глава. И 
јас речиси заспав. Ги зема нашите стари ножици и ме пот-
стрижи лесно и без бол но. Таа сѐ правеше на таков начин, и 
во други ситуации. Незабележително. 
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*

Та ка сфатив кој за што е задолжен во мојот живот. Мај-
ка ми тре ба да биде прашана за сестра. И за сѐ останато. 
Душа н за ништо. Сѐ што ќе каже мајка ми изгледа некако 
разумно. Душан само вика. И се заканува дека ќе тепа. Та ка 
од врат но вика што тепањето што се подготвува ми изгледа 
како страшниот суд. Ми слам, јас тогаш веќе знаев што е 
страшниот суд, бидејќи баба ми често ми раскажуваше за 
него. Но во нејзините приказни страшниот суд беше прав-
да и олеснување. Душа новиот страшен суд беше не прав да 
над не прав дите и болка што никогаш нема да ја снема. И 
помочување. 

*

Душа но вото сфаќање на жи во тот беше, како што тогаш 
ми се чинеше, ма те ма ти ка. Во секоја смисла. Оми ле на рече-
ни ца, покрај таа за мочањето, му беше: крајот ќе си каже. 
Што би се рекло, резултатот.

- Што сакаш да правиш? - ме праша пред да тргнам на 
училиште за мојата иднина. 

Со тон кој соопштува дека иднина - нема.
- Да пишувам – реков, чкртајќи по хартијата. 
Со то н на Џордано Бру но.
- За тоа чо век тре ба да биде та лен тиран - не го про ме ни 

тонот мо јата ин кви зи ци ја.
Очи глед но дека јас, според неговото мислење, немав 

та лен т за пи шување. И беше во право. Јас во тој момент бев 
не пи смен. Само што почнав да ги учам буквите.
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Ду шан го зема моливот од мојата рака и го напиша 
бројот три. Бројот на нашата куќа. И бројот на нашето мало 
семејство. 

- Повтори - падна на ред ба.
Го земав повторно моливот како тоа да беше некој друг 

молив, мно гу потежок и поголем. Со треперливата рака на-
пишав трој ка. Хо ри зон тал но. Како пти ца во ле т. На секоја 
негова нова трој ка, јас одговарав со по една птичка. Не го-
вите трој ки по ле ка по при маа об лик на бе сен ур ли к, а мо ето 
ја то по сле де се тина обиди се распрсна по хартијата како 
некој да пукал во него. 

Здиве.
- Бо же, Душа не, па ма л е - го сми руваше мај ка ми.
Го зема моливот и со лесен потег испиша неколку тројки. 
- Еве, ва ка, по ле ка - рече мај ка ми по ле ка.
Нејзините трој ки наликуваа на не до вршени ср ца. На 

отво ре ни ср ца. Рас це пени ср ца. Од го во рив малку подобро. 
Со мала искривена трој ка. Пти чка ко ја само што не по ле та-
ла. И заминува од хартијата. 

*

Во куќата бр. 3 со нас тројца живееја и птици. Има вме 
како сонце жолти ка на р ки. Мај ка ми од Општи ната собира-
ше хартии на кои погрешно ги отчукала даночните решенија. 
Носеше и весници што ги читаше на работа кога не чукаше 
даночни решенија. На нив, во својот кафез, сереа ка на р ките. 
Ду шан им ја менуваше водата, им сипаше ша ре но просо и 
им закачуваше кришки од јаболко на решетките. Мај ка ми 
од килимот ги чистеше исушените корупки, от паднатите 
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пердуви и остат оците од семето. Одвреме - навреме, со 
оние остри ножици Душан им ги сечкаше канџичките и им 
ги кастреше крилјата на канарките. Мај ка ми од старите кр-
пи им свиваше гне зда и од мо ите ста ри хе миски пенкала им 
пра веше лулашки. Јас не им правев ништо.

Душан секоја ка на рка ја викаше Чичи, а потоа тоа почна 
да го прави и мајка ми. Таа уште почесто ги викаше Чичи, 
бидејќи најмногу се занимаваше со нив. Јас не разбирав 
што прават канарките со нас, ни ту што правиме ние со нив. 
Мај ка ми ги сакаше ка на рките, бидејќи Душан ги сакаше. А 
тој ги сакаше ка на рките бидејќи на вод но убаво пееле. Ме не 
нивната песна ми беше здодевна. Подобро звучеа песните 
од плочите на кои пееја луѓе. Многу подобро. Ако баш би 
морал да издвојам нешто убаво за ка на рките, ме не ми беше 
интересно кога имаа јајца, мали сиви јајца. Тоа беше инте-
ресно. Од нив избиваа мали пердувести глави, кои потоа 
ѕиркаа од гнездата. Но тоа не траеше долго. Штом ќе ги 
видеа мајка ми и Душан, тие стануваа Чичи, и тоа беше тоа. 

Се сеќавам дека Душан првата ка на рка ја донесе од 
Спли т. За мојот осми ро ден ден поради неа добив шлакани-
ца, а па дна и силно мал тре ти рање. Ви кање, закани, кривење, 
дрмање, веќе ви е јасно, бидејќи исчезна канарката, исчез-
на првата од реинкарнациите на Чичи. Едноставно не беше 
во кафезот. Веројатно, излетала од собата, а во главата на 
Душан јас имав некаква врска со тоа. Иако немав никаква 
врска. Но тој не ми веруваше. 

Мо рав да при знаам дека сум виновен за да пре ста не да 
ме мал тре ти ра, да се заканува. И да вика. На мај ка ми и ме-
не. Е ди нствено не викаше на Чичи. Која одлета.

И та ка, при знав дека сум ја хра нел, иако не ја хранев. 
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При знав дека сум заборавил да ја затворам вратничката, 
иако не му се ни доближив на кафезот. Потоа морав да при-
знаам и дека сум го отво рил про зорецот. Сѐ за да има сми-
сла. И за да може Чичи да од ле та. Иако јас не го отво рив 
про зорецот од нашата куќа со број 3.

Сето тоа некако го смири Душа н, а потоа и мај ка ми, а 
потоа, ло гич но, и ме не. И кога двајцата се смирија ја здогле-
даа Чичи во цвеќето на мама, во слоновото уво, како стои 
и ништо не прави. Гледаше тапо и чекаше. Изгледаше како 
да ѝ е сеедно.

Штета, помислив тогаш. Кога веќе сѐ признав подобро 
да одлеташе. Бидејќи ѝ дадов совршено алиби.

*

Моето али би ми беше шко ла. Душан ме оста ваше на 
ми р е ди нствено ако учев. Тоа бр зо го сконтав и по чнав да 
го ко ри стам. Се затворав во со бата со об јаснување дека ги 
работам до машните задачи. Со бата беше мо е цар ство. Мо-
јата сло бо да. Во неа слушав му зи ка, чи тав стри по ви или, 
ед но став но, лежев на кре ве тот и си фантазирав. Се разбира, 
мо рав и да учам. Та ка си ја плаќав сло бо дата. Душа но вото 
дивјаштво ме втурна директно во книгите. 

Е ди нственото нешто што не можев да го из бегн ам беше 
одењето на плацот. Чист воздух и здра ва хра на. Сѐ што му е 
потребно на едно де те за пра ви лен раз вој. Јас, пак, престојот 
во при ро да го дожи вував како прежи вување.

Се  сеќавам на една пролет, имав де вет го ди ни. Душан 
ги кастри овошките. Ја болка, праски, кај сии и круши. Јас 
ги собирам исечените гранки од земја. На Душан билките 
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му одеа од рака. Овоштарникот беше буен и богат. И Душан 
со задоволство одеше на  плацот. Да се дружи со овошките. 

Го гледав како ги потсекува јаболкниците. Ми изгле-
даше како да ги ка са пи. Лесно ги сечеше младите, свежи, 
здра ви гра нки, речиси до ко рата на ста рото др во. Ми изгле-
даше дека билката никогаш повеќе нема да се опорави. Ми 
изгледаше како да ја убива. 

Душан, пак, изгледаше како да не мисли на ништо. Око-
лу не го паѓаат мла ди, свежи гра нки по кои га зеше и сечеше 
и понатаму. Са мо сечеше. Немаше милост, посебно спре ма 
нај убавите гранки што убаво одеа во вис. Пра во кон не бото.

- Зошто се кастрат бил ките? - прашав со по ловина гла с.
То лку сила собрав.
- За подобро да раѓаат - од го во ри су во.
Ве ро јатно, по ми сли дека ме интересира оваа работа. 

Веројатно, по ми сли дека, како татко, би тре ба ло да ме на-
учи и јас еден ден да кастрам вака. И почна обу ката.

- Се кастрат овие мла ди гра нки кои одат пра во наго ре - 
ми по кажа ед на мла да гра нка ко ја ја згра пчи со рачиштата 
како да ќе ја задави.

Јас го спуштив по гледот и продолжив да ги собирам 
мртвите гранки. 

- Гле дај! - дрек на Ду шан. 
Веднаш по гле днав.
- Гра нките кои одат пра во во вис, ва ка, најмногу го ис-

црпуваат дрвото - рече. 
И со искре но за до вол ство ја цивна младата гранка. Таа 

ми падна пра во во ра ка.
Ножиците штракаа и натаму. Гра нките паѓаа. Душан ги 

газеше.
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- Др вото не ма сила за то л кав раст и за пло до вите - ја 
продолжи обуката Душан. - Пло до вите му ја влечат силата. 
За тоа се оставаат са мо овие ко и одат од страна. 

Но и тие малку се кра тат. Сец!
- Мо раат да се насочуваат - часот ко нечно за врши.
Зошто др вото би си го правело тоа се бе си? Зошто др-

вото би работело про тив се бе? Др вото се крева наго ре, се 
издигнува кон не бото. Што има тука лошо?! Не го вата пр ва 
лек ци ја очи глед но про падна.

- Има ли овош ки што не се кастрат? - прашав и веднаш 
се покајав.

Душан ме по гле дна намуртено. 
- Има - од го во ри су во. - Зошто?!
- Она ка - ре ков. 
Мо жеби јас сум таа овошка?

*

Сѐ потешко раз го ва рав со Душан. Имав впечаток дека 
моите зборови се одбиваат од некој ѕид ко ј стоеше помеѓу 
нас. Бирав и бирав зборови, но ништо не поминуваше. Или 
поминуваше толку де фор ми ра но што многу брзо ќе стиг-
невме до недоразбирање. А тоа значеше не го во се вање 
со очите, чкри пење со забите и гру би зборови. И мо е по-
влекување. 

Не умеам да ја повторам содржината на неговите збо-
рови. Го знам тонот. Кога ќе го слушнев тој тон, не ми беше 
важно што зборува. Од тој то н не можев да слушнам ни 
еден единствен збор. Тој тон ги бришеше евен ту ал ните по-
инакви, подобри значења на неговите зборови. Го слушав 
са мо не говиот гнев.


