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Que sont mes amis devenus 
Que j'avais de si près tenus 
Et tant aimés 
Ils ont été trop clairsemés 
Je crois le vent les a ôtés 
L'amour est morte 

 

   Complainte de Rutebeuf 
 

 

 

 

Мои пријатели без вест. 
Бевме блиски, бев до денес 

од љубов пленет, 
Се распрснаа тие по свет. 
Само ветрот ги знае. 
Мртва љубовта е. 
 

   Жалењето на Ритбеф,  
   француски трубадур од Шампањ, 
   починат околу 1285 година 

  



 

 



 

 

 

На мртвите пријатели 
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– Цванциг! – Гофи се наведна над масата и ја повтори својата 
финта: со забите ја подигна стограмската чаша вотка и ја излеа во грлото, 
одмавнувајќи со главата наназад. Чашата се стркала по неговите гради, 
падна на цементот и се скрши на ситни парченца: ...цццвввааанннццции-

иггг... 
– Господи! – тој со потпетицата ги згази парченцата скршено ста-

кло. 
– Има ли погрд збор? 

– Цвајундцванциг – возвратив. 
Тој го згрчи лицето, ги притисна дланките кон ушите и се замис-

ли. Косата му се крена од згаденост. Од основата на носот до аголот на 
левото око имаше длабок белег. Додека вечерта потемнуваше, тој побелу-

ваше. 
Гофи го мразеше зборот „цванциг“ и поради него – гермнскиот 

јазик. Единствениот што учеше германски бев јас. Сите учеа англиски. 
Јас бев единствениот што сакаше да стане писател. Сите останати сакаа 
да станат Џими Хендрикс. „Што добро може да се очекува од народ што 
го измислил тој ламаринен збор? – беше во недоумица Гофи. – Господи, 
зар ја мразиш музиката?“ 

Една лига му потече од аголчето на устата. Последното парче од 
залезот светна зад синкав облак и се одрази во средината како минијату-

рен бисер. Гофи ја избриша устата. Тој беше бескрајно тажен. Му пропа-

дна и последниот обид да ме убеди да не заминувам за ГДР1. 
– Како се вика „пешко“ на германски? – праша Ики. 
– Хомосексуалец. 
– Глупости. Не те прашувам како се вика „педер“, туку како се 

вика „пешко“!  
– Од каде да знам? Тоа го нема во учебникот. 
– Тогаш, зошто заминуваш? Ќе бидеш осамен. 

 – Ќе се вратам за месец-два – се правдав. – Ќе ви донесам жици... 
микрофони... засилувачи... Татко ми ќе купи! 

                                                           
1
 Германската Демократка Република, позната и како Источна Германија. 
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 Никакви засилувачи немаше во Софија. Ги мавнавме радиоапара-

тите од нашите родители за да си ги вклучуваме гитарите во нив. Неколку 
месеци пред тоа, во една темна ноќ, се провлековме низ прозорецот на 
салата „Бугарија“. Ги изнесовме сите инструменти и засилувачите на не-

каква си латиноамериканска група што ги имаше оставено на сцената по 
своето гостување. Се крена скандал. Полицијата се крена на нозе. Поче-

кавме да помине скандалот. Три месеци ги криевме засилувачите и после 
три месеци направивме концерт. Нашиот последен концерт. Нè осудија на 
две години условно како малолетни престапници.  
 Мене, се разбира, ме исклучија од училиште. Секој втор месец ме 
исклучуваа, додека да стигнеме до овааа трагична ситуација, ех... 
 – Нема да се вратиш – воздивна Гофи. – татко ти ќе ти среди да 
студираш во Дрезден. Ќе станеш голем писател и во сите твои романи ќе 
има цванциг. А јас ќе продолжам да дрнкам на „метлава“ – покажа кон 
гитарата што дремеше во аголот на ресторанот. 
 – Чирс! – рече Ики. 
 Си наздравивме. Во чашите беснееја зелени и сини светлини. Сè 
уште не знаев дека навистина нема да се вратам. Не претпоставував дека 
ова овде е разделба, ѓавол да го земе... разделба засекогаш. Не знаев дека 
овој поглед на Гофи и тукушто изреченото „чирс!“ веќе ѝ припаѓаат на 
смртта. 
 Рекламите на барот пулсираа. По булеварот „Ленин“2 намигнуваа 
портокалови светла, како да имаа гурелки или сакаа да заплачат со неон-

ски солзи. Сенките се менуваа по нашите лица: ...темно-светло... светло-
темно... 
 Беше илјада деветстотини шеесет и осма година. Изброени дни 
по Светскиот младински фестивал во Софија со концерти и бели ноќи, со 
сиот негов хаос и луди манисфестации, музички сесии со музичари од 
целиот свет со скандирањата – НАДВОР ЗА АГРЕСОРИТЕ ОД ПРАГА! 
– Слобода! Слобода! – Швеѓанки, мулатки, Французинки во грмушките  
во Паркот на слободата. – Слобода, о! – Слобода! – исполегнати пред На-

родното собрание – Слобода! – седнати на скалите пред црквата-споме-

ник „Александар Невски“ со гитари, дудуци и усни хармоники – слобода! 
 ...и после сето ова утре заминувам за ГДР. Одам кај татко ми што 
свири труба во фрајбершката опера, да му ги дадам в раце уздите на мо-

јата иднина. Исклучен сум од сите гимназии во Бугарија на два месеци 
                                                           
2
 Сега Цариградското Шосе. Најголемиот булевар во Софија. – Заб. на прев. 
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пред матура. Никој не сака да ги печати моите стихови. За студирање не 
може ни да стане збор. Цванциг. 
  

Зина се потпре наназад. Дувна ветар. Нејзините златни кадрици 
паднаа на градите на Ики. Тој започна да ги собира. Русокосиот ангел Зина. 
 – Бакни ме! – рече таа. 
 Игор го обви со раката нејзиниот апсурдно тенок крст. Се наве-

дна. Ѝ ги допре усните. И двајцата застанаа во таа поза како старогрчка 
скулптура. Топлиот ноќен ветар ѝ ги мрсеше прамените на Зина. На бле-

дата слепоочница ѝ пулсираше тенка вена. Нежната кожа на черепот ѝ 
трепереше под бакнежите на Ики. Зина бавно ја сврте главата, нè погле-

дна со зелените очи, му ја зеде раката и ја стави на стомакот. 
 – Имам чувство дека веќе клоца... 
 Внимателно почнавме да слушаме. 
 – Клоца... – излажа Ики. 

– Невозможно! – рече Гофи. – Кога дојде тој Финец? Нема ни че-

тириесет дни... 
 – Кога велам дека клоца, значи клоца! 
 Зина го бакна Ики. Потоа Гофи. Потоа мене. 
  

 Грубата камена самовила ги стави нозете во сувото езеро под ре-

сторанот. Тројца души гневно се тепаа внатре за ништо. Управникот ѝ те-

лефонираше на полицијата. Паѓаше софиска вечер со боја на сини фар-

мерки. Одозгора светеше пивска месечина. Ги набљудувавме тие што се 
тепаа од терасата. Почетокот на септември, дваесет и еден часот. Штотуку 
наполнив деветнаесет години. Го чувме далечното виење на сирената. 
 – Зошто човек мора да оди во Германија, кога може да си ја зами-

сли? – праша Крејзи. – И при тоа поубава Германија. Без Германци. 
 Крејзи доаѓаше од тоалетот, штотуку издрогиран. По некаков ка-

нал во Млечниот бар тој се снабдуваше со неквалитетна роба. Црни заби 
страшно му го осветлуваа убавото старечко лице. Крејзи тврдеше дека 
може да се мушне во паста за заби и оттаму да излезе како дебел бел црв. 
Крејзи го слушаше апсолутниот тон како Чарли Паркер. Двајцата одевме 
на училиште, облечени во белогардејските шинели на дедо му, со вилуш-

ка и нож во горното џепче. Со бројче околу вратот. Пред една година ја 
основавме Анархолибералната партија на оние што го мразат Максим 
Горки. За што, се разбира, нè исклучија, копилињата. 
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 – Јас лично, те гледам сега за последен пат, Вик – тажно рече тој. 
 – Оди, еби се! – збунето возвратив. 
  

 Како што пиевме, Катја се лизна по скалите и си ја расцепи бра-

дата на парапетот. Рубински капки крв започнаа да капат по нејзиниот 
долг врат. 
 – Ау! – извика таа за да ги привлече погледите на сите во ресто-

ранот. Ги привлече. Најголемите цицки на Балканскиот Полуостров. Не 
цицки, туку облаци! – Еднаш, се сеќавам... но, остави тоа сега. 
 – Свршен си! – таа ме овенча со венец од лутичиња, што го на-

правила на полјаната пред „Фејата“3. 
 – Ќе ја оставиш свршеницата и ќе одиш во туѓина? – праша Зина. 
 – Сакаш ли да ти покажам од што бегаш? – Катја посегна да ја 
крене маицата, но во тој момент полициското комбе застана пред „Феја-

та“. Гумите зачкрипија. Од него излегоа полицајците: триесет наспроти 
тројца. Лисици, пендреци, футроли и така натаму. Ќе ги ишишаат и из-
бричат. Сите бевме шишани, избричени, тепани, заплашувани, следени 
од простачката полиција поради нашата музика, облеката, одот, погледот 
и насмевката. 
 По скалите студен и небрежен се качуваше Љупи. За две глави 
повисок од сите. Мускулест идиот со шалче околу вратот. Облечен во 
„Леви Штраус“, што чинеше една месечна плата. 
 Љупи беше окупатор. Разурнувач на Прашката пролет, чувар на 
прашкиот аеродром. Ветеран од бугарскиот контигент на војските од Вар-

шавскиот пакт. Несреќно копиле на отсуство. 
 – По една пијачка за сите! – Љупи седна и го впери синиот поглед 
во мене. 
 Мојата војска, твојата војска, неговата војска, нашата, вашата, 
нивната војска пред неколку седмици ја прегази Чехословачка, каде што 
Чесите се правеа демократи. Ги згазивме, ги претепавме, им одржавме 
незаборавна лекција. Горди морници минуваа по кожата на родното небо, 
мускулесто како Љупи. Чехословачкото висеше целото издупчено и ра-

спарталено. 
 – Дознав дека некој ќе заминува за ГДР... – рече овој пандур. 
 Месечината пливаше во мојата чаша како жолто-зелено јајце. 
Испив четиристотини грама, а овој овде се зајадува. 
                                                           
3
 Фејата (Самовилата), познат ресторан во Софија.  
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 – Гледам дека Споменикот на незнајниот борец се вратил од Че-

хословачка – одговорив. – Уште ли ти се прави бум-бум? 

– Единствено твоите Германци пукаа во Прага – рече Љупи. И ја 
изложи својата верзија: Чесите ги бомбардираат бугарските тенкови со 
„молотов коктел“, легнуваат под гасениците, но ниту еден бугарски вој-
ник не крева оружје за да застрела Чех, затоа што се во право, мајку му 
стара... имаат право да прават што сакаат во својата Чешка, додека Герма-

нецот со својот автомат и грдата сива униформа умира да пука по луѓето, 
дрвјата, саксиите, прозорците, небото, ѕвездите, уличните мачки... 
  – Тие го нарекуваат тоа „огномет“ – заврши Љупи. 
 – Вљубени се во тоа огнометите. Чирс, пандур – рече Ики. 
 – Пандур, Вик не знае како е „пешко“ на германски – соопшти 
Гофи. 
 – И јас не знам – призна Љупи. – Чудно! 
 – Па каков пандур си тогаш? 

 – Пандур сум! Зар не сте виделе пандур? 

 – Вик! – рече Катја. – Ако не си пешко, ќе ме земеш со себе. Ќе ти 
готвам. Ќе те бањам. Ќе те чешлам. Нозе ќе ти мијам, вода ќе ти пијам. 
робинка ќе ти бидам. Ноќе ти ќе ме изневеруваш со дебелите Германки, а 
јас ќе те чекам до доцна и ќе плачам. Гледаш ли од што бегаш, глупаку! – 
Катја ја крена маицата до веѓите. Најголемите цицки на Балканскиот По-

луостров со брадавици како кикирики се залулаа над нејзиниот тенок 
струк и заѕвонија: 
 ...БИМММ...БАМММ...БОМММ... 
 

  ...БИМММ...БАМММ...БОМММ... – заѕвонија и камбаните на 
„Александар Невски“. Цицките на Катја сјаеја посјајно од златните куби-

ња. Заѕвонија посилно, позвучно, посвечено од огромните камбани! Сите 
посетители на „Фејата“ го вперија погледот во нив и се прекрстија. На 
Катја тоа ѝ беше доволно. 

Тогаш пристигна Буби кој учеше во балетското училиште. Тој го 
преплива просторот како видра. Тенки нозе, панталони во нежна виоле-

това боја, струк стегнат со ремен од телешка кожа. Усните – чувствител-

ни, очите – бронзени, кожата на лицето – како препечен леб. Буби ги збо-

рува сите европски јазици, пие вермут и го знае Шекспир напамет.  
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 – Натурлих, јас знам како се вика „пешко“ на германски. – Тој ме 
бакна во увото, ми ја заскокотка усната школка и продолжи: – Да се фо-

кусирме на најупотребуваните зборови: „швул“ и „тунте“. 
 Полицајците ги тепаат тројцата клиенти во празното езеро. Со за-

творена уста ја пееме песната за паднатите во борбата. На оваа тажна по-

задина Буби објаснува со полн баритон: 
 – Швулот е примитивен, груб и агресивен. Швулот е немузика-

лен. Швулот е простак. Швулот е нацист. Не секој хомосексуалец во Гер-

манија е нацист! Швулот е стадо. Швулот не ги почитува родителите. 
Швулот ја мрази традицијата. Швулот носи оловен боксирач на десната 
рака.  
 Фуј! 
 – Тунте е нежен, Тунте е мирољубив. Не секој во Германија е тун-

те! Швул е дијагноза. Тунте – титула. Тунте е индивидуалност. Тунте не е 
егоист. Тунте е сончев. Тунте го свири Моцарт на флејта. Тунте е пеперут-

ка, на чии проѕирни крилца друго тунте го чита посланието на виножи-

тото... 
 – Но, како да им се обраќа Вик на Германицте? – праша Ики. 
 – Секој сам си одбира форма на обраќање – се насмевна Буби. 

 

Гофи ја извади гитарата. Додека полицијата ги тепаше оние, ja за-

пеавме „ALL YOU NEED IS LOVE“.  
Старешината ја крена главата нагоре. Полицајците се втренчија. 

Уапсените – исто. 
 LOVE! LOVE! LOVE! – пеевме ние.  
 Тој се стрча нагоре по скалите, дерејќи се: 
 – Ќе ве иселам одовде! Собирајте тоа гитарите!  
 Светскиот младински фестивал ја избезуми Народната полиција. 
Тие не знаеја кого можат а кого не можат да апсат без да предизвикаат 
меѓународен скандал. 
 – Од каде сте? Вас ве прашувам! Еј? 

 Гофи пребледе и се исправи. Белегот помеѓу носот и левото око 
му пропадна. Еден месечев зрак му се лизна по студеното лице. 
 – ФРОМ ИНДИЈА! – гордо одговори тој. 
 – Од каде?!?! 
 – АУС ИНДИЕН! – гордо одговорив јас. 
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 – Камарад... – прошепна старешината. – Тука – не! Таму – во пар-

кот. Во паркот! – Тој го фати Гофи под пазувите и со раката му покажува-

ше кон шумичката наспроти „Фејата“. – Ферштен? 

 – ЦВАНЦИГ! – му се издра Гофи во лицето. 
 Станавме. 
 – На каде? – праша Ики. – Ми се пие уште по едно! 
 – Кон комсомолката Настасја! – решив јас. 
 – Кон комсомолката Настасја! – извикаа сите. 
 Со гитари и песни тргнавме кон комсомолката Настасја. Таа жи-

вееше во офицерската зграда до „Фејата“. Ѝ имав посветено неколку пе-

сни. Еротска поезија. Пред неколку месеци ги читав на телевизија. Нејзи-

ните родители ме мразеа. Телевизијата никогаш повеќе не ме покани.  
 Застанавме пред зградата. Бевме цела толпа. Повеќето не ги по-

знавав. Непознатите исто така пееја. 
 – Полиција! Полиција! Каков е овој безборазлук! – Прозорец по 
прозорец започнаа да се отвораат со тресок, офицерските сопруги си ги 
кубеа косите и го колнеа Светскиот младински фестивал што им ја поко-

леба верата во сопрузите. Офицерите добија наредба извесно време да го 
толерираат цивилното население. 
 – Марш! Растурете се! Одете си! – плашливо даваа наредби тие 
преку рамената на своите сопруги. Некој имаше заборавено да ја смени 
наредбата.  
 Ние пеевме „ALL YOU NEED IS LOVE“. 
 Прозорецот на Настасја не се отвораше и покрај тоа што за сето 
време го држев палецот на ѕвончето.  
 LOVE! LOVE! LOVE! – пееја Ики, Зина, Катја, Буби, Крејзи, па 
дури и пандурот Љупи. 
 REVOLUTION! REVOLUTION! 
 – Настасја! – се издра Катја среде песна, врева и тресок. – Ако не 
дојдеш да си го земеш, ќе ти го украдам пред нос. 
 Прозорецот на Настја се отвори. 
 – Пијаници! – се развика комсомолската секретарка Настасја. – 
Паразити! Нихилисти! Бегајте одовде! Нашите не се овде! И која си ти да 
ми го украдеш? 

 – Отворај! 
 – Нема! 
 – Нема ли? 
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 Ја кренав тупаницата наназад, замавнав и удрив во стаклото на 
вратата од офицерската зграда. 
 Одекна тресок. Се скрши стаклото. Се изгаснаа сите прозорци. 
Мојата рака потона во мракот на скршената врата. Ја извадив раката. Од 
пресечената артерија над палецот, крвта пулсираше како фонатана. Изгле-

даше црна под портокаловата светлина на булеварот „Ленин“. Сите се за-

чудија. Офицерите и офицерките плашливо се вратија во своите спални. 
Русокосата глава на Настја блескаше над пијаната и зачудена толпа: 
 – Што се случи, Вик? – ме праша таа одгоре. 
 – Ми тече крв. Да живее комунизмот! – одговорив јас оддолу. 
 – Епа, ајде, Вик. Чао! – Гофи пристапи, ме прегрна, ме бакна, ме 
погледна во очите и рече: 
 – Цванциг! 
 Крена палец нагоре и си отиде.  
 

 ...осум години подоцна еден побеснет полковник го застрела Гофи 
едно рано октомвриско утро, со ловечка пушка, наполнета со куршуми за 
вепри. Полковникот одел во владиниот резерват. Некаде кон Рускиот спо-

меник Гофи му го затворил патот со колата. Кога, започнал овој да му се 
дере – да оди по ѓаволите! Да оди во мајчината! Да се изгуби или ќе го 
направи решето! – Гофи му рекол да го пуши.  

Така, драг мој Гофи, не се разговара со активен борец против фа-

шизмот и капитализмот. Со бивш партизан и сегашен управник на поли-

тичкиот дел на софискиот гарнизон. Tака не се разговара со човек што 
тргнал да убива! За да те научи на манири, тој ја кренал пушката и ти го 
разнел белиот дроб од растојание од метар и половина во законска само-

одбрана. Потоа се качил во колата и те оставил да лежиш распослан на 
живата ограда на Рускиот споменик со розеви меурчиња во устата. За што 
беше осуден на година и пол.  
 Збогум, Гофи, бесмртна соло гитаро! Не беше роден да умреш! 
 

 – Е, ајде, чао! – пристапи Зина, ме прегрна, ме бакна и се расплака. 
 – Нема да го преживеам овој абортус, Вик!  
 

 ...и си отиде со танчерски чекор и вртливо движење право на не-

бото уште истата година, Зина. Веселиот Светски младински фестивал ѝ 
го напумпа стомакот во еден меланхоличен мочан мрак на еден софиски 
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заден двор, на ужас на нејзините родители, на Комсомолот, на целата 
држава и на Социјалистичкиот блок. Во петтиот месец на тој студен де-

кември ја испратиле да абортира во Југославија, затоа што абортусите беа 
забранети во Бугарија и затоа што не сакаа копилето на курвата да го по-

срамоти нивниот дом, држава, блок. 
 Таму, во Југославија, во кофата на гинекологот паднал умртвени-

от зародиш на целото наше поколение. Семето на русокосиот Финец се 
соединило со бугарската јајце-клетка, интернационалната свеченост на 
љубовта и слободата, зачнато среде кофи за ѓубре во центарот на главни-

от град, кога слободата успеала да најде пет минути да нè посети и нас. И 
ужасната од виденото – веднаш да исчезне во поудобни пространства. 
 Збогум, Зина, бесмртна курво! Не беше родена за да умреш! 
 

 ...и тогаш пристапи Катја, се мушна во мене и ги стави моите 
дланки врз своите цицки. 
 – Збогум, Вик! – рече таа насмеана, но очите ѝ тежеа од солзи. – 
Ќе ти фали ова! 
 Таа ме бакна во двата образа. Се врати неколку чекори наназад, се 
сврте и избега. 
 ...помниш ли како се стискавме на клупата до каналот, а на две 
педи од нас некаков си дркаџија си го маваше во грмушките? Беше топла 
летна ноќ, мирисаше на липа, лајна, тиња и бензин, ти ми ги беше раскоп-

чала панталоните и невешто чепкаше внатре, не можејќи да го најдеш она 
што стрчеше пред твоите очи дури до небото. (А оној си го маваше ли, си 
го маваше...) 
  – Ќе го убијам! – се заканував. 
 – Чекај малку... чекај... 
 Кога зазори зората, бев исцицан до мозокот на коските. Дркаџија-

та го немаше, се вознел на заруменетото небо – искушението на свети 
Антониј! – понесен од чудовишниот коњ на гревот. Сите копчиња на тво-

јата блуза беа скинати. Ти – натежната како медоносна пчела. Сита, Задо-

волна, Невина. Тогаш мина чистачот со метлата. Тој ги смете лисјата пред 
нашите нозе, ги виде сребрените траги на нив и се втренчи: ту во трагите, 
ту во нас. Лицето му се згрчи и тој фати да бега, дерејќи се: 
 – Грозно е! Грозно! 

Како се смеевме, а? 
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Твоите први обиди за самоубиство не беа успешни. Третиот беше 
на ниво. Ти – тажна бабичка на триесет и две години и сто и дваесет ки-

лограми, со четири деца од четворица сопрузи – си се качила во она бис-

тро утро во колата и си тргнала кон планината. Твојата нога ја притиска 
педалата – брзо, побрзо, најбрзо! – солзи се лееле од твоите очи – проклет 
живот, да ти ебам мајката! Проклет живот, да ти ебам мајката! – и на онаа 
кривина не си го свртела воланот. Колата летнала нагоре, а потоа надолу 
кон камењата. 

Збогум, Катја, цицко бесмртна! Не беше родена за да умреш!  
 

...и ете, Крејзи ми пристапи, ме прегрна, ме бакна и рече: 
– Збогум, Вик. Не знам зошто, но мислам дека повеќе нема да се 

видиме. Сепак ако се врaќаш, донеси роба. Чао. 
Се сврте и си отиде тетеравејќи се.  
 

...Крејзи, кој се научи да фалсификува рецепти и да ограбува апте-

ки за малку роба. Со кого седевме во иста клупа и со кого направивме 
партија против Максим Горки. Крејзи со својата бујна фантазија што не 
го оставаше ниту секунда на мира, со глава, што грмеше од идеи што го 
шокираа светот и тогаш Крејзи плукаше на светот и се качуваше по него-

вите скали неколку ката нагоре кон другиот свет... 
Крејзи, сто пати поталентиран од мене, затоа што можеше да го 

чуе апсолутниот тон што јас не можев да го чујам, чиј татко-писател се 
имаше откажано од него, затоа што син му го искомпромитира во опште-

ството. Една година по моето заминување, точно на неговиот роденден, 
некоја мизерија од човек му подарил две ампули морфиум и едно шише 
коњак. Крејзи се немаше дрогирано три месеци. 

Педесет луѓе се ебеле и танцувале под звуците на психоделичната 
музика во собата, додека ти си умирал на каучот како некаков смачкан 
Петрониј. И никој не сфатил. Месечината светела во твоите очи широко 
отворени за вресок. Никој не видел. Сега си череп со црв однатре. 

Збогум, Крејзи, експериментаторе бесмртен! Не беше роден за да 
умреш.  

 

...но никако не можев да поверувам дека во погледот на Љупи, во 
дното на неговите сини очи, може да има толку страв! Кога ги стави ра-

цете на моите раменици и ме погледна, за миг потонав во море од страв и 
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тага. Љупи, силниот Љупи, кого уште како ученик го врбуваа и кој ќе нè 
чуваше од другите пандури! Кој им верува на грозните приказни на некој 
си бугарски Ѕержински за чистите раце, топлото срце и студениот разум! 

По десет години го најдоа како лежи на грб во Виена, во некаква 
си уличка близу до железничката станица, со ражен забиен во левото око. 

Збогум, Љупи, бесмртен пандуре! Не беше роден за да умреш! 
 

...и ете, му дојде ред на Ико. Тој дојде до мене, се насмевна и ние 
се бакнавме: од лево, од десно и во устата. 

– Мајку му, Вик! – рече Ики. – После сто години – пак овде! – Тој 
безгрижно мавна и си отиде.  

 

...но твојот црн дроб експлодира дваесет и една година подоцна 
во Далечна Грузија како супернова. Зошто се случи ова? Што те тераше 
да сипуваш во него по литар и пол вотка на ден? Кој ти го заеба животот, 
кому му тежиш на совеста? Зошто те испратија во Советскиот сојуз, за 
што ти беше таа филмска режија, таа диплома од Москва што ти донесе 
само навреди и понижувања? – никој не сакаше да снима филмови со те-

бе, ти не беше за киното. Ти беше за љубовта и животот – најсончевиот, 
највеселиот, најбезгрижниот од нас, таков те помнам. Но, љубовта со стап 
ти влезе во душата и уништи сè што можеше да се потроши, а животот... 
сега би сакал да ги сретнам измамниците што те уништија – тебе и уште 
толку како тебе и да им плукнам во лажливите муцки... Кога го донесоа 
жолто-зелен во оловниот ковчег на аеродромот во Софија, врнеше грозен, 
ситен снег. И јас си ги исплакав очите. 

Збогум, Ики, бесмртна добричино! Не беше роден за да умреш! 
 

...и ете му дојде ред на Буби; тој срамежливо се поклонува, ги кре-

ва бронзените очи, намигнува, ме прегрнува и ми пушта јазик во увото: 
– Збогум, Вик! – шепнува тој. – Ориентирај се кон тунтињата! Та-

му е прогресот!  
Тој кокентно се насмевнува – „чао, чао“! – и брза кон другите. 
 

...го исфрлиле Буби од балетското училиште, затоа што откриле 
дека е пешко. Подоцна тргнале две од неговите претстави од сцената и 
покрај тоа што добиле куп меѓународни награди. Сакал да оди на конкурс 


