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На Кире,
сопатник во јаве и на сон.
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„Ако сакаш длабоко да се концентрираш на некој проблем, а 
особено на некое писание или есеј, треба да си земеш мач-
ка. Кога ќе бидеш сам со мачката во собата каде што рабо-
тиш... таа без сомнение ќе се качи на твојата работна маса 
и мирно ќе се смести под ламбата. Светлината од ламбата... 
на мачката ѝ дава огромно задоволство. Мачката ќе се сме-
сти и ќе биде мирна, со смиреност што е надвор од наше-
то разбирање на нештата. Додека седиш таму, крај масата, 
спокојството на мачката постепено ќе почне да преминува 
на тебе, па сите нешта што ти создавале немир и те спречу-
вале да се фокусираш се сталожуваат и му овозможуваат на 
твојот ум да ја врати самоконтролата што ја изгубил. Не мо-
раш постојано да ја гледаш мачката. Нејзиното присуство е 
доволно. Влијанието што мачката го има на твојата концен-
трација е неверојатно и мошне мистериозно.“

Мјуриел Спарк, Далечен крик од Кенсингтон
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Сонтазија е кованица од зборовите сон и фантазија, а го оз-
начува местото во кое сонот се допира, се спојува и се пре-
топува со фантазијата на луцидниот сонувач, а потоа и се 
менува по желба на сонувачот. Зборот првпат го споменува 
австриската писателка Роза Ланг во збирката раскази Мали 
ноќни сонтазии во 1913 година, а потоа и во нејзината вто-
ра и последна збирка – Сонтазии во е-мјау, во 1915 година.
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УВЕРТИРА

09:00, 20.12.2019, петок
кафуле „Црната мачка“, Виена

Ми се спие. Многу ми се спие. Рано е, да му се сневиди. Мно-
гу е рано, особено ако си на одмор, околу Божиќ, во Виена.
Па, уште не ни изветреало она греено вино од вчера.
Мразам да работам кога сум на одмор. А последниве години 
нема одмор на којшто не работам. Треба да напишам некогаш 
нешто и за тоа: Проклетствата на фриленсерскиот живот.

Нарачувам кафе. Кратко еспресо. Не Виенски меланж или 
некоја друга будалштина. Еспресо без шеќер за побрзо да 
тргне денов.
Го отворам лаптопот. Келнерката доаѓа со кафето, барам пас-
ворд за вај-фај конекција... Класика, секогаш истата рутина. 
Пребарувам по мејловите. Еве го – нарачка за сценарио со 
рок завчера. И тоа е класика. За кој било друг период од го-
дината, ама сега?... Пред Нова година? Неверојатно.

Додека шарам низ буквите и зборовите во мејлот, тие почну-
ваат да потскокнуваат, да се мешаат и да се групираат, шуш-
кајќи си нешто. Се разбира, и ним им е Божиќ, и тие имаат 
душа.

Безуспешно се обидувам да ги доведам во ред, барем за миг 
да се смират за да го дочитам мејлот. Џабе, не ме вртат. Ним 
им е до журка.
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Воздивнувам.

...

Се навалувам на удобниот стол (секогаш одбирам хипстер-
ски места со удобни столови). Мислите ми летаат наоколу 
како муви без глави.

Нарачувам второ кафе. Фрлам поглед кон келнерката. Црна 
коса, откачена фризура, тетоважи, готик-фазон. Ми личи на 
некого, не можам да се сетам на кого. Ми се спие, мозокот 
не ми работи.

Келнерката го носи кафето. Го пијам на екс и му се враќам на 
екранот. Буквиштата полека се смируваат, шуќур.

Ставам слушалки и пуштам музика, за да ги елиминирам 
звуците што ми пречат.

Ова ќе биде долг, напорен ден!
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ФУГА

„Пррр“, ми шепоти мачорот и ме буди од сонот во кој бев на 
безброј места, но ниедно од нив не беше ТУКА.
„Зошто ме разбуди, апаш еден?“ му велам. „Знаеш ли колку 
беше убаво таму каде што патував.“
Мачорот продолжува да преде и да ја трие главата од мојата 
рака: „За следниот пат да не заборавиш да ме земеш и мене“.
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КАЈ „ЦРНАТА МАЧКА“

Отпи голтка кафе, па повторно се загледа во лаптопот. Црна-
та мачка со бела дамка на градите, задремана во нејзиниот 
скут, ги помрдна мустаќите, а потоа ја мушна муцката под-
лабоко меѓу шепите. Без да го тргне погледот од екранот, ја 
спушти раката во скутот и го допре мекото, прекрасно крзно. 
Знаеше дека треба да продолжи да работи, но не можеше 
да престане со милувањето. Го затвори лаптопот, се загле-
да низ големите, стаклени прозорци... и длабоко воздивна.

...

Воздишката беше долга, слоевита, растреперена. Во неа беа 
содржани повеќе различни мисли, а секоја од нив ѝ даваше 
поинаков призвук... како да беа неколку брзи воздивнувања 
споени во една симфонија.
Симфонијата, пред сè, зборуваше за минутите и секундите, 
за денот што брзо врвеше и притискаше и не дозволуваше 
да се заборави ни за миг неговото неминовно изминување. 
Прикажуваше за чувството што го имаш кога мораш да за-
вршиш многу нешта, но истовремено не сакаш да завршиш 
ништо, туку само да потонеш во мислите, во неподносливата 
убавина на мрзелувањето... и за оној немир што ти го созда-
ваат потиснатите обврски, планови и амбиции, додека седиш 
и сонуваш со отворени очи.
Потоа, таа ја содржеше целата меланхолија што ја предиз-
викуваат облачните, дождливи денови како овој. Тешки-
те, ниски облаци кои фрлаат ретки, измачени капки дожд 
над градот што врие. Облаците во планина – е тоа е сосема 
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друго чувство, друга глетка. Во планина, истите облаци се 
големи, моќни, заканувачки, доаѓаат брзо со ветрот и носат 
силна бура, за потоа да пукнат под пролетното сонце. Но, во 
градот тие отежнуваат од испарувањата, од многуте маки и 
судбини, па стануваат троми и неподвижни. Се мачат, исто 
како и жителите на бучната метропола. Воздишката ја рас-
кажуваше и оваа приказна.

А тука, длабоко испреплетена во симфонијата од воздишки, 
беше и љубовта. Не некоја конкретна љубов, како што нај-
често бидува, туку љубовта кон нештата што веќе ги нема. 
Нештата што исчезнале, пропаднале и неповратно се изгу-
биле или толку се промениле што станале изобличени и не-
препознатливи. Љубовта останала, без вистински објект кон 
кој е насочена. Пуста, тажна и гладна како тукушто окотена 
маалска кучка на која ѝ ги одзеле кученцата.

И како за крај, тука беше и болката во желудникот, која ста-
нуваше сè посилна и понеподнослива. Симфонијата беше 
најгласна кога дојде до неа, бидејќи таа беше единствената 
реална, физичка болка. Или не беше? Од каде потекнуваше? 
Која беше причината што се јавуваше толку ненадејно и сте-
гаше и виеше и јадеше и копаше без престан?

Заѕвони мобилниот. Силно, продорно, вознемирувачки. Бол-
ката во желудникот стана уште посилна, корнеше и разо-
руваше. Беше ужасно. Таа посегна и очајнички го зграпчи 
телефонот. Го стави на тивко и повторно длабоко воздивна. 
Уште подолго, уште потешко од претходно.

...



17

Мачката во нејзиниот скут ја крена главата и ја погледна со 
жолтите очи, како да сакаше нешто да ѝ каже. Нешто мош-
не важно и неодложно. Почна да преде. Она тивко смиру-
вачко предење што создава спокој, ти ја бистри главата и 
зрачи една чудна заразна енергија. Да, енергијата како да 
преминуваше во неа, како да ѝ даваше сила, за целосно да 
ѝ ги избистри мислите на крајот. Во тој миг, сè стана јасно. 
Појасно од кога и да било. Знаеше што точно мора да напра-
ви, сега, веднаш, без да остави простор нешто да ја обеску-
ражи... Трескавично го отвори лаптопот и брзо, речиси без 
здив почна да пишува порака:

Почитуван уреднику,
ви пишувам да ви соопштам дека денеска нема да дојдам 
на работа. Ни утре. Ни задутре. Поточно, не сметајте веќе на 
мене. Решив да си го вратам назад животот што го изгубив 
пред многу, многу време...

Предењето на црната мачка стануваше сè порадосно и пое-
нергично, во такт со отчукувањето по тастатурата. Едновре-
мено, болката во желудникот полека се смируваше...


