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„Бог се крие во деталите, а ѓаволот секаде“. 
 

Карлос Руиз Зафон  
Интервју за „Le Nouvel Observateur“, 
3 септември 2009 година 
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Повторно враќање 
 
 
Се движев по моите траги оставени од пред многу години, 

зачудена дека сè уште моите стапала совршено се совпаѓаа во 
нив. Дури откако се префрлив во возот за Вроцлав, почувствував 
дека навистина патувам до мојот град каде што израснав. На оваа 
линија веќе немаше експресни возови. Валбжих уште повеќе се 
имаше оддалечено од Вроцлав кој сè повеќе се развиваше и 
стануваше сè повеќе светски. Фатив место покрај прозорецот во 
стариот двокатен патнички вагон и цело време го допирав клучот 
кој ми се чинеше како да испушта топлина преку кожата од 
паричникот. Беше подарок кој го добив летово од еден маж со кој 
мојата врска заврши пред да дојде есента. Ми подаруваше парич-
ници, торби, ракавици и не стигнав да дознам дали оваа вагинал-
на симболика беше негова свесна намера која тогаш не ја сфатив 
или пак несвесен глас, кој ниту тој самиот не го разбираше. Маз-
ната површина на кожата од паричникот ме потсетуваше на цврс-
тото навежбано тело кое ми се допаѓаше, иако истовремено не 
можев да ја поднесам неговата сеприсутност во мојот дом. Кога 
си замина, почувствував олеснување, научена од своето долго-
годишно искуство, знаев што треба да правам кога уште една 
личност ме напушта, но не бев во состојба да се справам кога 
некој сакаше да остане со мене или се обидуваше да ме задржи. 

По погребот на татко ми, клучот го ставив во еден мој евтин 
студентски паричник купен од индиска продавница и петнаесет 
години го преместував во секој нареден. Морав да го имам при 
себе, се навикнав секогаш да проверувам дали сè уште е таму 
овој тврд издолжен предмет, како мала коска од животно или 
дете. Ова беше клучот со кој ја затворив вратата од куќата која 
гледа кон замокот Ксјонж кога го напуштив градот. Сѐ до 
неодамна во Валбжих немаше ништо што би можело да ме нате-
ра да се вратам или барем да го посетам накратко. За нашата куќа 
се грижеше Алберт Кукавичковски, наш сосед и пријател на 
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татко ми, тажен и осамен човек со кожена пилотска капа на 
главата, се насмевнуваше само тогаш кога свиреше на виолина. 
Кога бев дете, тој работеше како градинар во валбжиската бота-
ничка градина и го посетував во тропската внатрешност на 
стакларникот, а тој ми ги покажуваше дрвјата банани, млечиките, 
огромните араукарии кои досегнуваа до стаклениот таван, месо-
јадните муволовки и мовта што свети. Ќе ме земеше в раце и ќе 
ме подигнеше кон бујното зеленило на дрвјата каде што го гледав 
својот намален одраз во капките вода на листовите. Како маѓеп-
сана ги повторував називите кои ме учеше: араукарија, кантедес-
кија, еуфорбија. По смртта на татко ми, откако си заминав 
оттаму, му праќав пари на Алберт, иако тој не сакаше да ги земе, 
замолувајќи го одвреме-навреме да ја коси тревата во дворот и да 
ги ветрее сите соби освен онаа најголемата на приземјето, која по 
мое барање остануваше затворена. Во неа татко ми ги помина 
своите последни години од својот живот. По него останаа безброј 
мапи на подземјето од замокот Ксјонж и листа на предмети кои 
сакаше да ги купи со богатството кое не успеа да го пронајде. На 
масивното германско биро стоеше една фотографија: на татко, 
мајка и две ќерки застанати пред славната градба, фатени во 
летното попладне пред речиси четириесет години како мува во 
килибар. Останавме само јас и Замокот. Не сакав Алберт да се 
зарази со тагата која сè уште седеше како ектоплазма во собата на 
татко ми. Ектоплазма. „Материја од која се направени духовите“, 
така велеше сестра ми Ева. – „А од што е направена ектоплаз-
мата?“ – ја прашував. – „Од јагленов прав и солзи!“ Алберт се 
грижеше и за духовите, бидејќи тој се грижеше за гробовите на 
моите блиски, сигурно ќе го правеше тоа и без да го замолев, но 
штом го замолив, можев да чувствувам помала грижа на совеста. 
Петнаесет години се немав вратено во Валбжих, иако во мислите 
секојдневно бев таму, ја барав истата оваа негова топографија во 
сите други места во кои судбината ме имаше одведено, а стакле-
ната градина на Алберт, која требаше да имитира тропски преде-
ли, правеше вистинските тропски краишта да бидат само замена 
за она што засекогаш го имав изгубено. 

Преку прозорецот од возот минуваа сликите кои ги паметев 
како некогаш сонувани соништа. Преку прозорецот во темнината 
ги гледав страшните патници направени од светлина и магла, а 
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градот се разредуваше и ја губеше својата сила, небаре движење-
то и животот беа само остров на морето од празнини и сенки. 
Новите населби со куќи и трговски центри сега им отстапуваа 
место на пустите полиња, пресечени од редиците трнинка и глог, 
како и обично на дрвјата покрај патот грабливите птици демнеа и 
чекаа на некаква свежа мрша од некоја невнимателна мачка или 
лисица. По кратко време се исцртаа далечните контури на плани-
ната Шљенжи, во куќите расфрлани по нејзиното подножје, во сѐ 
погустиот мрак се палеа светлата бледи како пламен од свеќи. 
Возот бавно се влечеше, внатре испаруваа облеките на луѓето и 
се ширеше миризба од јадење која дразнеше, шушкаше пласти-
ката, мласкаа јазиците. 

– А јас мојата барбика ја изгорев во рерната – наеднаш се 
слушна пискаво детско гласче, ама никој не изреагира на оваа 
сензација.  

Сиромаштијата секаде звучи исто, а еден од нејзините звуци 
е шмукањето на остатоците од забите полни со дупки, од под 
неумешно направените коронки, вшмукување и цмок, цмок. 
Човекот, кој седеше до мене облечен во дебел волнен џемпер, ја 
стутка хартијата од сендвичот, провокативно мласна и ме поглед-
на со своите очи тврди како оклоп од хитин кои се наоѓаа под 
неговите бушави веѓи. Повторно се почувствував како да сум 
студентка и повторно по петочните предавања одев за Валбжих. 
Не одев често, ама еднаш на три или четири месеци ги посетував 
татко ми и Алберт. Во тој период постојано го менував својот 
изглед, а бидејќи немав којзнае колку пари, најлесно беше нешто 
да се направи со косата. Понекогаш ниту самата не се препоз-
навав во мојата следна појава, која со прекор гледаше во мене од 
огледалото во одвратниот клозет во возот. Сестра ми велеше дека 
мојата коса има иста боја како крзното на камилата и ме викаше 
Камилче, а јас уште тогаш чувствував дека тоа ќе биде најуба-
виот збор со којшто некој можеше да ја опфати просечноста на 
мојот изглед. Независно од тоа дали во тој период бев црнокоса, 
русокоса или црвенокоса, секогаш се чувствував безбојно ками-
леста и во возот за Валбжих се мислев дали татко ми ќе биде 
дома и дали ќе ги постави чиниите на масата со неуредно напра-
вените сендвичи со кашкавал и шолја грузиски чај за да можеме 
барем за краток миг да ѝ се порадуваме на илузијата за нормален 
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семеен живот. Сепак, најчесто татко ми го немаше или пак задла-
бочен во својот очај се криеше во својата соба, од која само ќе 
ѕирнеше за да рече: „Алиција?“, секогаш со таква тажна зачуде-
ност небаре наместо мене требаше да се појави некоја друга, 
повеќе очекувана ќерка. Одговарав: „Тато?“, можеби и тој ја слу-
шаше разочараноста во мојот глас. 

На половина од патот, пејзажот почна да се бранува небаре 
беше вода вознемирена од ветерот. Почна да врне, сивилото 
надвор стануваше како сѐ погуста органска материја. Влеговме 
во земјата каде што ноќите се поцрни, а зимата доаѓа уште во 
ноември и трае уште долго, иако на сите други места веќе цутат 
качунки и форзиции. Наспроти мене седеше една тивка студент-
ка со белешките од предавања ставени во нејзиниот скут и една 
постара жена со израз на лицето како да чувствува некоја многу 
непријатна миризба и не беше сигурна дали ние смрдиме или таа. 
На подот меѓу нозете ја чуваше карираната, пластична торба, која 
како да доаѓаше на овој свет излегувајќи од меѓу нејзините нозе 
во хеланки. Тесните и светкави хеланки имаа шара на зебра, 
нивната сопственичка читаше едно шарено списание и својот 
поглед го имаше приковано на сликата на една славна русокоса 
пејачка чии песни воопшто не ги знаев. Ѕвездата ги имаше напр-
чено кон нас своите вештачки, масивни гради небаре некој под 
кожата ѝ имаше ставено две половини од лубеница. „Шок! Што 
прави таа сега?“, го прочитав насловот.  Мојата сосетка го лизна 
прстот и конечно ја заврте страницата, нишка од плунка засвети 
меѓу нејзината уста и ноктот со изгребан розов лак. Вшмукна, 
мласна. Како од длабочините на валбжиските рудници, од нејзи-
ната уста излезе едно јаглено „обожебоже“. На следната страница 
исто така се појави пејачка. Со големи букви имаше изјавено дека 
секогаш ќе биде таква каква што е, а нејзините усни беа надуени 
како две гуми кои само што не експлодирале, залевајќи го целиот 
вагон со леплива супстанција. Ова можеби ја инспирира тивката 
студентка и од џебот го извади сјајот за уста и не оттргнувајќи го 
погледот од белешките, на устата ја залепи лепливата материја 
која мирисаше на вештачки малини. „Обожебоже“, повторно воз-
дивна жената во хеланки и го крена погледот кон мене со таква 
сигурност небаре во мене препозна некој што го знае. Имаше 
нозе како зебра, ама очи како коза.  
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– Во наше време ви се молам сѐ беше во стилот на Сан-
торЕлени, како Бони Ем подобро се живееше нема сега така како 
што тогаш живеевме. 

Молчев, ама на Зеброкозата тоа ништо не ѝ значеше, па 
продолжуваше и понатаму да зборува без да искористи ниту една 
запирка: 

– Бони Ем во Сопот СанторЕлени храна без гени на лето на 
одмор крставички кисели харинги весело беше радосно одевме 
на одмор во зелените шуми со крставичките без гени СанторЕле-
ни автобусот цел распеан со деца кои одат на одмор на полско 
море или пак може на полски планини смешки во редицата за 
месо за коски за ГиерекГомулка се живееше а бе се сакаше се 
мечтаеше а сега шипки варени офлелеофлеле. – Зеброкозата ме 
погледна со својот поглед небаре во месарница избира коски за 
чорба. – Изгледате некако бледо, преморено. 

Кимнав со главата да ја откачам, бидејќи мислев дека ме 
праша. 

– Ете гледате! – Се израдува и уште повеќе се живна. – Пре-
морена! Преморена! Мртва папсана! Сакаат да нѐ изумрат. Да го 
изумрат целиот полски народ. Или косата. – Удри со ноктот на 
вештачката коса на пејачката. 

– Косата? – изненадена, повторив.  
– Е, на времето трајната на глава издржуваше цела година, 

фарбите за коса не бледнееја  – објасни Зеброкозата и бргу про-
должи понатаму. – Шампонот од јајца беше како матено јајце со 
шеќер дури да ти се припие матено јајце ти доаѓаше нешто 
слатко со какао да изматиш или жолчката на коса да ја намачкаш, 
со шамија да ја завиткаш и со неа да поодиш како мајка ми на 
дожд против рак се измачи дождовница право во корито слезина-
та сосема ѝ беше од ракот изедена со дождовница. Дождовница?  
– повтори Зеброкозата, најверојатно зачудена од тоа како звуче-
ше овој збор, мласна, само ги крена рамениците и му се врати на 
текстот за пејачката. 

Тивката студентка ги мрдаше намачканите со сјај усни како 
риба, впрочем во нејзините белешки имаше слика на секцирана 
риба со латински описи. Стариот човек со џемпер од овча волна 
длабоко воздивна, небаре цело поле искосил. Шумот од гласови 
во вагонот полека почнуваше да се зголемува, бидејќи откако се 
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најадоа, сите добија сила и волја за разговор. Возот малку забрза, 
почувствував миризба на алкохол. 

– Страшна смрт, страшна, во земја длабоко закопана – рече 
некој зад мене. 

– Крв, саде партали, партали целите парталосани – додаде 
некој друг со монотон, старечки сопран, а тогаш возот зачкрипе и 
толку одеднаш застана, што сите пакети од горните полици испо-
паѓаа, заплаче некое дете, „обожебоже“ залелека Зеброкозата и го 
пикна списанието во наполнетата карирана торба, небаре имаше 
намера да стане и да си замине во оние дамнешни времиња кои 
толку многу ѝ недостасуваа. 

Еден висок маж со црн капут, поминувајќи низ вагонот ме 
бутна, и не извинувајќи се,  исчезна зад лизгачките врати. Само 
забележав дека на увото имаше округла обетка која му ја имаше 
оптегнато ресичката, правејќи одвратна црна дупка. Чувствував 
небаре сакаше да ме вшмукне внатре во себе. Светлото во ваго-
нот затрепери и се изгасна, нè обзеде ноќ толку густа, што никој 
жив не би издржал долго во неа.  

– Мачките од подрумите – рече некој – мачките од подру-
мите треба некој да ги исфрли. 

Нешто затропа на таванот од вагонот и пред повторно да 
стане осветлено, имав момент на некаков нерационален страв, 
затоа што имав впечаток дека некогаш веќе имав почувствувано 
ваква задушувачка темнина и од неа не излегов без последици. 

Кога пристигнав во Валбжих бев исцрпена, кратко време 
постојав на пустиот перон кој тонеше во ладниот дожд, вдишу-
вајќи ја миризбата на јагленовиот прав. Ги гледав луѓето кои бргу 
исчезнуваа во подземниот премин и ме обземаше чувство на 
осаменост толку неиздржлива што едвај се натерав себеси да 
тргнам кон зградата на железничката. Внатре, зградата изгледаше 
како да е напуштена. На ѕидот некој напишал „Гурник педери“ и 
„Гурник закон“, можеби овој патник сам направил избор да си ја 
запечати судбината уште пред да отиде во градот. Надвор, покрај 
ѕидот од железничката станица чучна еден бездомник или пија-
ница, помислив дека изгледа како купче партали и се фатив за 
оваа често користена дефиниција како да беше последната слам-
ка за спас од тагата која ме обземаше. Немав сила да пријдам и да 
прашам дали на овој непознат човек му е потребна помош. 


