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Прво поглавје: 
Ни малку необичен потфат 

 
 
Ова, за жал, го пишувам по сеќавање. Да можев да ги 

задржам материјалите што толку грижливо ги собирав, при-
казнава ќе беше сосема поинаква. Имав цели книги со забе-
лешки, уредно препишани податоци, описи од прва рака и со 
какви фотографии – за нив најмногу ми е криво. Имавме фате-
но птичји перспективи од градовите и од парковите; многу 
убави фотографии од улиците, од зградите, и однатре и од-
надвор, имавме фотографии и од прекрасните градини и од 
најважното од сѐ – жените. 

Никој не ни верува дека изгледаа така. Тешко е жена да 
опишеш со зборови, а мене и вака и онака опишувањето не ми 
е најјака страна. Сепак, морам да се потрудам; мора светот да 
дознае за таа земја. 

Никому не сум кажал каде се наоѓа зашто се плашев дека 
самопрогласени мисионери или трговци или освојувачи алчни 
за територија може да си ја приграбат за себе и да се населат 
таму. Ќе бидат непожелни – барем за тоа сум сигурен – и ќе си 
поминат многу полошо од нас ако ја најдат. 

Вака почна сѐ. Бевме тројца, соученици и пријатели – 
Тери О. Николсон (порано го викавме Стариот Ник, имаше 
зошто), Џеф Маргрејв и јас, Вандајк Џенингс. 

Се знаевме со години и, иако бевме многу различни, имаше 
многу работи што нѐ спојуваа. Сите нѐ интересираше науката. 

Тери беше доволно богат за да може да прави сè што ќе 
посака. Главна цел во животот му беше да истражува. Многу 
се лутеше што сега не останало ништо повеќе за истражување, 
само нешто малку, колку да се рече, колку да се пополнат 
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празнини. А тој многу добро ги пополнуваше – беше многу 
талентиран – одличен механичар и електричар. Имаше најраз-
лични чамчиња и возила и беше еден од нашите најдобри 
воздухопловци. 

Ова што го направивме не ќе беше можно без Тери. 
Џеф Маргрејв беше роден за поет, за ботаничар – или и за 

двете – ама неговите го убедија да биде доктор. И беше добар 
доктор за своите години, но вистински го интересираа чудата 
на науката, како што самиот ги нарекуваше. 

А јас сум социолог по вокација. Се разбира дека оваа 
наука мора да се поткрепи со многу други науки. И мене сите 
тие други науки ме интересираат. 

Тери многу сакаше факти – затоа особено беше заинтере-
сиран за географија, метеорологија и слично; Џеф беше далеку 
подобар од него во биологија, а мене не ми беше важно за што 
зборуваа, единствено битно ми беше нивниот разговор да е на 
некој начин поврзан со животот на луѓето. Има малку работи 
на светов што не се поврзани со тоа. 

Ние тројца имавме можност да бидеме дел од голема 
научна експедиција. Им требаше доктор, а тоа му беше дово-
лен изговор на Џеф да си ја затвори тукушто отворената 
приватна амбуланта; им требаа искуството на Тери, неговата 
способност и парите; а јас успеав да се пикнам благодарение 
на влијателноста на Тери. 

Истражувањето требаше да се одвива меѓу илјадниците 
притоки и недогледниот брег на една голема река, онаму каде 
што требаше да се прават мапите, каде што требаше да се 
проучува јазикот на дивјаците и каде што се очекуваше да 
наидеме на секаква чудна флора и фауна. 

Но ова не е приказна за таа експедиција. Таа експедиција 
всушност беше само иницијална каписла за нашата. 

Првпат се заинтересирав кога ги слушнав нашите водичи. 
Брзо учам јазици, знам неколку, и тоа солидно. Малку поради 
дарбата, малку поради извонредниот толкувач што го имавме 
со себе, успеав да разберам неколку легенди и народни 
преданија за овие расфрлани племиња. 
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Како што одевме нагоре по текот и како што навлегувавме 
во мрачно врзопче реки, езера, мочуришта и густи шуми со 
неочекувани долги ритчиња што се протегаа овде-онде, забе-
лежував дека сѐ повеќе дивјаци раскажуваа приказна за некоја 
непозната и страшна Женоземја таму во далечините. 

„Е ондека“, „Таму горе“, „Најгоре“ – само толку добивме 
од насоки, ама сите нивни приказни ги поврзуваше една рабо-
та – дека постои таква чудна земја каде што не живеат мажи, 
само жени и девојчиња. 

Никој од нив ја немаше видено. Беше тоа опасна, смрто-
носна земја, така велеа, маж таму не стапнувал. Ама имаше и 
приказни дека многу одамна некој храбар истражувач ја видел 
– голема земја, со големи куќи, со многу луѓе – сите жени. 

И никој друг нема отидено? „Има, како не, многу, само никој 
не се вратил“. Беа убедени дека на маж таму не му е местото. 

Им ги раскажав приказните на двајцава – ми се изнасмеа-
ја. Нормално, и јас се изнасмеав со нив. Знаев како им 
функционира мозокот на дивјаците. 

Ама, кога стигнавме до најдалечната точка, токму на 
денот кога требаше да тргнеме накај дома, зашто дури и нај-
добрите експедиции имаат крај, ние тројцата откривме нешто. 

Главниот камп беше на мало островче што подолу го 
голташе реката или барем ние мислевме дека е тоа реката. 
Бојата беше иста како и минатите недели кога ја гледавме, 
имаше ист каллив вкус. 

Баш со нашиот последен водич, силен човек со живи 
светли очи, се разврзав за реката. 

Ми кажа дека има и друга река – „онаму, малечка е, слатка 
вода има, црвена и сина“. 

Ме заинтересира и едвај чекав да видам дали сум разбрал 
како што треба и му покажав еден црвено-син молив што го 
носев со себе, па повторно го прашав. 

Да, ми покажа кон реката, а потоа на југозапад. „Река – 
добра вода – црвена и сина“. 

Тери беше близу и сакаше да види на каде покажува водичот. 
„Што вели, Ван?“ 
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Му кажав. 
Тери одеднаш се запали. 
„Прашај го колку е далеку оттука“. 
Човекот укажа дека е патот кус; сфатив дека се работи за 

не повеќе од два до три часа. 
„Да одиме“, викна Тери. „Само ние тројцата. Можеби 

навистина ќе најдеме нешто. Можеби има цинобер“. 
„А може има и индиго“, рече Џеф насмевнувајќи се мрзливо. 
Сѐ уште беше рано; само што бевме појадувале; си реков-

ме дека ќе се вратиме пред да се стемни, се измолкнавме 
тивко, не сакавме да нѐ мислат за ветрушки ако не успееме, а 
потајно се надевавме дека ќе откриеме нешто за што само ние 
тројцата ќе знаеме. 

Беа тоа долги два часа, можеби повеќе накај три. Мислам, 
дивјакот, да беше сам, ќе стигнеше многу побргу. Имаше 
густи дрвја и вода и еден мал дел со мочуришта, кој подобро 
да не го поминевме. Ама го поминавме и го гледам Тери со 
компасот и со тетратчето, го црта патот и се обидува некако да 
го обележи. 

За некое време, стигнавме до едно мочурливо езеро, беше 
многу големо, толку беше големо што шумата што го 
опкружуваше изгледаше ниска и дури и не се гледаше убаво. 
Водичот ни кажа дека чамци одат оттука до нашиот камп, ама 
„многу е долго – треба цел ден“. 

Водата тука беше малку почиста од онаа претходно, ама 
не можевме убаво да видиме вака отстрана. Одевме околу 
езерото уште околу еден час и како што се движевме напред 
така земјата ни стануваше поцврста, а сега само што свртевме 
околу пошумена испакнатина и видовме една сосема поинаква 
земја – ненадејно пред нас излегоа планини, стрмни и голи. 

„Ова е некој долг источен венец“, рече Тери со восхит. 
„Може да се протега стотици километри натаму. И по целата 
должина има вака издадени карпи“. 

Одеднаш се оддалечивме од езерото и зацепивме директно 
кон карпите. Чувме дека во близина тече вода, но уште ја 
немавме видено, а водичот гордо покажа кон реката. 
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Беше малечка. Видовме дека тече вертикално низ тесен 
канал од еден отвор во челото на карпата. Водата беше слатка. 
Водичот се изнапи, а и ние. 

„Водава е од стопен снег“, рече Тери. „Сигурно доаѓа од 
многу високо“. 

Само што не беше црвена и сина – туку некако зелени-
кава. Водичот воопшто не беше изненаден. Разгледа наоколу и 
ни покажа едно странично вирче каде што имаше црвено по 
границата; да, и сино. 

Тери ја извади лупата и се наведна да испита. 
„Некакви хемикалии – не можам да кажам какви во 

моментов. Ми личи на боја. Да се доближиме“, нѐ повика тој, 
„малку погоре до водопадот“. 

Се изнамачивме малку по стрмниот брег и се приближив-
ме до базенчето што се пенеше и се брануваше од водата што 
паѓаше. Тука разгледавме малку наоколу и видовме дека се 
тоа бездруго траги од боја. Одеднаш Џеф од водата извади 
неочекуван трофеј. 

Обичен партал, долго отпарано парче ткаенина. Ама 
многу убаво исткаен материјал, со шари со силна црвена боја 
што не се растворила во водата. Досега немавме чуено дека 
некое од дивјачките племиња изработува вакви материјали. 

Водичот смирено стоеше на брегот, задоволен што се 
возбудивме толку. 

„Еден ден сино – еден ден црвено – еден ден зелено“, ни 
рече тој и од својата торба извади уште една ткаенина со 
светла боја. 

„Симнете се“, ни рече, покажувајќи кон каналот. „Жено-
земја – таму горе“. 

Тоа ни го привлече вниманието. Тука седнавме да ручаме 
и да се одмориме, а и да извлечеме уште информации од 
човекот. Не ни кажа ништо различно од другите – земја на 
жени, нема мажи, има бебиња, ама сите се женски. На мажи не 
им е таму местото – опасно е. Некои отишле да видат како е и 
никогаш не се вратиле. 
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Е, ова го заинтригира Тери, му се читаше од лицето. Не им 
е таму местото на мажи? Опасно е? Изгледаше како само што 
не се пуштил угоре по водопадот. Ама водичот не сакаше ни 
да чуе за одење нагоре, дури и да имаше некаков начин да се 
искачиме по стрмните карпи, и на крајот мораше да се 
вратиме кај другите од експедицијата пред да се стемни. 

„Ако им кажеме за ова, можеби ќе сакаат да останеме“, 
предложив. 

Тери се вкочани. „Видете ваму, другари“, ни рече. „Ова 
ние го најдовме. Ајде да не им кажуваме за тоа на наперчените 
дртави професоришта. Ајде да си одиме дома со нив и по тоа 
сами да се вратиме тука – да си направиме своја експедиција“. 

Го гледавме со воодушевување. За група мажи без 
обврски предлогот да се открие нова земја населена исклучиво 
со Амазонки звучеше многу примамливо. 

Се разбира дека не верувавме во приказните – ама сепак! 
„Ниедно од локалните племиња не изработува вакви 

ткаенини“, реков, внимателно разгледувајќи ги ткаенините. 
„Таму горе некаде се влачи, се ткае и се бојосува – исто како 
што се прави и кај нас“. 

„Тоа значи дека се работи за голема цивилизација, Ван. А 
не може да постои такво место без никој да знае за него“. 

„А, не би рекол баш. Како се викаше онаа старата земја 
горе во Пиринеите – Андора? Само неколку одбрани луѓе 
знаат за неа, а постои илјадници години. А Црна Гора? Пре-
красна земјичка – овде собира десет Црни Гори“. 

Се отвори жестока дискусија што траеше сѐ додека не 
стигнавме во кампот. Дискусијата продолжи и на патот кон 
дома, само што тогаш внимававме некој да не нѐ чуе. Продол-
живме да дискутираме и по тоа, но само ние тројцата, додека 
Тери веќе почнуваше со подготовките. 

Многу беше загреан. Среќа што беше полн пари – инаку 
можеби ќе требаше да просиме и да го објавуваме потфатот со 
години пред воопшто да помислиме да тргнеме, а така 
експедицијата ќе ни беше само циркус за плебејството – колку 
да има што да се пишува по весниците. 


