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В

о 2013 година Делегацијата на Европската унија во Македонија
поведе иницијатива и го покани Здружението на преведувачи и
толкувачи на Република Македонија (ЗПРМ) за партнер во
востановувањето на Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“,
како поддршка на потребата да им се отворат поголеми можности на
младите кои сакаат да придонесат кон збогатувањето на културната
ризница на светот преку литературен превод. Привлечени од концептот
на оваа награда, во усилбите се приклучи и „Културен живот“, со идеја дел
од наградата да биде објавување на делови од првонаградените преводи.
Посебноста на „Вавилон“ е во тоа што конкурсот ги повикува младите
вљубеници во книжевноста – кои не мора да се, или да биле, студенти на
некој од филолошките факултети – да достават свои преводи од кој било
јазик на земјите членки на ЕУ, на сите јазици што се говорат во
Македонија. Наградата е осмислена како поттик на преводната литература
на сите јазици на кои се зборува во земјата, и како шанса за
потенцијалните идни книжевни преведувачи да се проверат себеси и
својата подготвеност и, ако ја освојат првата награда, нивните преводи да
бидат по прв пат објавени, како почетна страница во нивното идно
портфолио на книжевни преведувачи. Тоа во практика значи дека може да
има и повеќе први награди, одделно за најдобар превод во секоја од
категориите на различните јазици на нашето мултинационално општество.
Годинава на конкурсот се пријавија 16 млади преведувачи со преводи
од англиски, хрватски, холандски, шпански, и германски и 2 целни јазика:
македонски и албански.
Добитници на првата награда на петтото издание на оваа награда,
доделени на 26 септември 2018, Европскиот ден на јазиците се:
Никола Спасовски за превод на извадок од романот
Mi verdadera Historia на Хуан Хозе Милос, од шпански на македонски и
Ардита Зулфиу за превод на извадок од романот
El Laberinto de los Espíritus на Карлос Руис Зафрон, од шпански на
албански.
Делови од првонаградените преводи објавуваме и во овој број на
списанието „Културен живот“.
Конкурсот за Наградата за најдобар млад преведувач
„Вавилон“ не е значаен само поради победниците, туку
поради сите учесници кои покажуваат волја да ја стават
на увид и тест својата креативна преведувачка работа.
Сите тие заслужуваат да бидат споменати и истакнати
како млади луѓе кои се на вистинскиот пат и натаму
достоинствено и храбро да вкрстуваат копја со сите
предизвици на преведувањето.
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Прва награда
„Вавилон“ 2018 –
превод од шпански
на македонски на
Никола Спасовски
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1.
Јас пишувам зашто татко ми читаше. Погледнете ме
во дневната на тогашната куќа, темен мебел, темен сум и
јас зад фотелјата. Јас сум она дете кому мајка му вели: не
викај, тато чита; не растрчувај низ ходникот, тато чита;
намали го телевизорот, тато чита... Тато не прави ништо
друго освен што чита. Понекогаш се сместував во неговата
фотелја и отворав некоја од тие книги повторувајќи ги
потезите на тато. Кога ја држев наопаку, мама ми се
смееше. Не знам кој е наопаку велеше, дали ти или книгата. Пишувам зашто сакав да си замислувам дека книгата
што тато ја држеше в раце беше моја. Пишувам како сум
бил затвореник, а татко ми затворски чувар.
Кога научив да читам ги држев книгите на лице,
иако мислам дека јас сѐ уште бев наопаку, ги читав и си
замислував дека тато ми ги читаше мене. Што би помислил тој за оваа реченица, или за другава, што ги напишал
син му? Една од првите книги од библиотеката на тато
чија корица успеав да ја прочитам, беше насловена
Идиот, што претставуваше една од најнеобичните загатки во тоа време. Прочитав неколку редови од тој роман,
малку, се барав себеси во него, мечтаев дека го имав
напишано јас и се обидував да разберам што гледаше
татко ми во идиотот (во мене). И јас бев свесен дека сум
малку смотан, зашто помеѓу другото мочав во кревет на
возраст на која тоа не беше вообичаено.
Не играј во ходникот, тато чита. Еден ден тато беше
на телевизија и јас го гледав заедно со мама која беше
многу возбудена. Се работеше за една емисија за книги
во која татко ми расправаше со други што исто така читаа

и со некои што пишуваа. Нејасно си потврдив дека моето
место, колку да се рече дека имам место, е помеѓу оние
што пишуваа, зашто не ми беше тешко да ги замислам
како мочаат во кревет. Кога тато се врати од емисијата
мама го баци во уста, што повеќе ми пречеше мене
одошто го развесели него и му рече дека беше многу
добар. Најдобар од сите, додаде пред неговиот израз на
сомнеж. Телефонот заѕвони неколку пати, беа тоа
другари или роднини што го повторуваа истото, дека
беше многу добар, најдобар од сите. Следниот ден, тато
вети дека нема пак да се појави на телевизија. Во мојот
безначителен ум, насетив дека тоа беше начин да се
одбрани за веќе да не го повикаат.
2.
Тие денови (само што наполнив дванаесет години и
сѐ уште мочав во кревет) се случи страшен настан, а исто
така чудесен, тоа го сфаќам сега за првпат. Верувале или
не (и би било подобро да не, иако можеби ќе се сетите на
приказната зашто се расчу насекаде), еден понеделник
враќајќи се од школо, одлучив да се самоубијам, поради
што отидов до надвозникот под кој поминуваше автопат
што беше недалеку од дома. Можеби не ме препознавате
добро зашто зимските денови се кратки и почна да се
смрачува. Но, напрегнете ги очите, видете како без да
трепнам ги набљудувам колите како доаѓаат и одат, зум,
зум, зум!, јас сум тоа кутро дете што ќе скокне сега од
надвозникот, пресметува дека ќе умре во истиот миг,
како бубачките кога се удираат во шофершајбната. Тато,
во лето, кога одевме на одмор, со восхит го набљудуваше
предниот дел на Ситроенот за да го утврди бројот на
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бубачките што се имаа удрено во каросеријата и што личеа на скршени букви. И јас ли ќе изгледам како скршена
буква? Можеби голема буква? Ми се допаѓаше идејата татко ми да ме гледа со чудниот восхит, можеби со болката,
со која ги набљудуваше бубачките.
Иако не сум колку вилино коњче, ниту колку врапче
(понекогаш, се удираше и по некоја птица), сепак сум
ситен и слаб, така што, ако се фрлам од надвозникот
сигурно ќе умрам за неколку десетици од секундата. Пред
да се фрлам, и да си потврдам лекомислено, не знам, дека законот за гравитација дејствува, вадам од џебот голема, стаклена џамлија, што тој ден ја најдов во школскиот
двор и ја пуштам да падне во сообраќајниот метеж, и таа
удира во шофершајбната на еден Мерцедес, што неочекувано излетува преку разделната лента и влетува, превртувајќи се, во спротивниот правец, каде удира во камион.
Почувствувајте во вашето срце како застанува
моето. Почувствувајте ја болката во вашите гради.
Почувствувајте го како свое моето гушење. Потврдете
дека ви се заматува видот поради недостигот на воздух.
Заборавете на самоубиството, зашто веќе сте мртви и
избегајте од местото на злосторот, гушејќи се зашто не
дишете и губејќи здив зашто дишете премногу.
3.
Стигнав дома бесплотен. Или, подобро, со меко тело,
речиси течно, дури и забите ми беа како подвижни. Се
измочав и искакав додека трчав со нозете од филц и
дишев со чојните бели дробови и ја гледав реалноста
преку очите од желатин. Веќе го слушав звукот на сирените од полицијата или брзата помош. Веќе бев пред
вратата од дома. Веќе го вадев клучот, обесен на кожна
врвка што ја носев околу вратот. Веќе успевав да го
ставам во бравата после четири или пет безуспешни
обиди (прстите, меки, не умееја да го додржат). Веќе ја
затворав вратата зад себе. Веќе утврдив дека нема никој
дома, дека мајка ми наскоро ќе дојде. Веќе се довлекував
до вецето. Веќе вистинските мускули почнуваа да ги
заменуваат платнените. Веќе почнував да се потам. Веќе
плунката се враќаше во устата. Веќе очите ја повраќаа
подвижноста на лигавите органи. Веќе ги собував чевлите и чорапите. Веќе ги соблекував измочаните и искаканите пантолани и гаќи. Веќе ги бришев нозете и газот
со тоалетна хартија. Веќе се наслушуваше тресок на
вратата. Веќе чекорите на мама го поминуваа ходникот.
Веќе го слушав она нејзиното (има ли некој дома?). Веќе
се вкочанував. Веќе запираа чекорите пред вратата на
вецето. Веќе одѕвонуваше тропањето додека прашуваше
(таму си?). Веќе ја отворав вратата и ѝ дозволував да ме
види во таква состојба. Веќе мама загрижена, клекна
пред мене прашувајќи што се случува, што се случува.
Веќе велам се измочав и искакав, мамо. Веќе размислувам низ магла дека би било добро да плачам (но, не ми
доаѓа). Веќе мама ми го допира челото. Веќе го имаше
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изразот на грижа и мака како кога се разболувам. Веќе ги
гледа валканите панталони и гаќи, парчињата тоалетна
хартија внатре во отворената вц школка. Веќе ги зема
работите во свои раце. Веќе ги собира алиштата, веќе ме
става во када, веќе ми дава сунѓер, веќе ми покажува
каде да се истријам. Веќе ме прашува што јадев во школо,
дали ме боли стомакот или главата. Веќе стварноста
(незамисливата стварност) се враќа на свое место. Веќе
сум во пижами. Веќе го мешам јогуртот со лажичка. Веќе
доаѓа тато, веќе прашува, веќе кимнува без интерес, веќе
почнува да чита.
4.
Ја даваат веста на телевизија, ја има по весниците,
се зборува низ школото, дома, на улица. Дознавам дека во
уништениот Мерцедес патувале брачен пар, девојче на
моја возраст и помало момче. Умираат сите освен девојчето на моја возраст. Чудо е што е жива, велат, иако во
критична состојба, во болница. Додека зборуваат го
замислувам девојчето со многу цевки околу главата. Си
навлеков, за да го покријам статусот на убиец, еден вид
рамнодушност на лицето, што сѐ уште ја имам. Погледот
ми е неодреден, насмевката непристрасна, нема начин од
нив да се открие што чувствувам. Веќе се знае дека некој
фрлил некаков предмет од надвозникот, подоцна се
објавува дека предметот е стаклена џамлија што речиси
се распарчила од ударот. Се нагласува дека има неколку
училишта во околината. Еден ден, преку прозорецот на
училницата, го здогледувам директорот во дворот, како
зборува со двајца господа, можеби двајца полицајци. Не
сум од оние деца што носат стаклени џамлии, не ги
собирам, не играм со нив. Ја пронајдов во дворот и ја
ставив во џеб. Ниту сум немирно дете. Еден инспектор
доаѓа и ни зборува за опасноста од фрлање предмети од
надвозникот на кој подоцна ќе му стават мрежа. Додека
зборува ги набљудува лицата на децата, вклучувајќи го и
моето. Сигурно е инспектор-психолог, така што го нагласувам изразот на рамнодушност, изразот на идиот. Идиот, романот што го читаше тато, веќе го знам името на
авторот, Достоевски. Минува времето, маската бледнее.
Го поминувам остатокот од животот опкружен со
нормални луѓе без тие да погодат дека не сум еден од
нив. Ако одговараш со да на сѐ, луѓето те сметаат за нормален. Облечи се, ладно е. Да. Од школо, право дома. Да.
Време е да си легнеш. Да. Не е важно што прашуваат, ти
одговорај со да на сѐ. Понекогаш, за да кажам да, потребно е да кажам не. Лажеш често? Не. Тоа не е да. На загадочен начин, мојот дух се зарази со рамнодушноста
втисната на моето лице. Но, како што штитот ослабнува
надвор од дома, се зајакнува дома. Еден ден, ја вртам
главата и сфаќам дека мајка ми веќе некое време ме
набљудува. Таа, исплашена, го отргнува погледот. Сфаќам
дека си ги поврзува работите.
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Прва награда
„Вавилон“ 2018
превод од шпански
на албански
на Ардита Зулфиу

Карлос Руис Зафон

.$&',')%"% )$ /01"&'%2 LABIRINTHI I SHPIRTËRAVE
LIBRI I DANIELIT
1
Atë natë ëndërrova se isha duke u kthyer te Varrezat e
Librave të Harruar. Sërish isha dhjetë vjeç dhe po zgjohesha në
dhomën time te vjetër të gjumit, me ndjesinë se më kishte
braktisur kujtimi i fytyrës së nënës sime. Dhe meqe ra fjala,
ashtu siç dihen gjërat në ëndërra, e dija se faji ishte i imi dhe
vetëm i imi, pasi që nuk meritoja ta kujtoja dhe sepse nuk kisha
mundur ta çmoja sa duhej.
Pas pak kishte hyrë babai im, i shqetësuar nga ulërimat e
mia plot ankth. Babai im, i cili në ëndërr ishte akoma i ri, dhe
ende kishte një përgjigje për gjithçka, më përqafonte për të më
ngushëlluar. Pastaj, kur dritat e para pikturuan një Barcelonë
prej avulli, dolëm në rrugë. Babai im, për një arsye që nuk
arrija ta kuptoja dot, më shoqëroi vetëm deri te porta. Aty ma
lëshoi dorën dhe më la ta kuptoja që këtë rrugëtim duhej ta
bëja krejt i vetëm.
Fillova të ec, por kujtoj se rrobat, këpucët, dhe madje
edhe lëkura më rëndonin. Secili hap që hidhja më mundonte
më tepër se i pari. Me të arritur në Las Ramblas, vura re se
qyteti kishte ngecur pezull në një çast pa mbarim. Njerëzit
ishin mbërthyer në vend dhe dukeshin të mpirë, si figura në një
fotografi të vjetër. Një pëllumb që kishte marrë krahë përpjetë
memzi përvijonte skicën e turbullt të një rrahjeje flatrash. Fijet
e polenit të palëvizshme lundronin në ajër si pluhuri në dritë.
Uji i shatërvanit Kanaletas shndëriste në hapësirën e shkretë
dhe shëmbëllente me një qafore prej lotësh të kristaltë.
Ngadalë, sikur po përpiqesha të ecja nën ujë, arrita të
çaja përmes magjisë së Barcelonës, që qëndroi e ngrirë në kohë
derisa arrita te pragu i Varrezave të Librave të Harruar.
Përnjëherësh u ndala aty, i sfilitur. Nuk e dalloja dot se mbaja
një ngarkesë të padukshme, të cilën e tërhiqja zvarrë dhe
thuajse ma pamundësonte të lëvizurit. Rroka çokun e derës
dhe fillova të trokas, por s’ma hapte njeri. Godisja portën e
madhe prej druri pa pushim. Megjithatë, përgjërimet e mia
kujdestari i shpërfillte. I këputur më në fund rashë në gjunj.
Vetëm atëherë kur e shoshita magjinë që më pati zënë rrugën,
në kokë më shkrepi bindja e tmerrshme se fati im dhe ky qytet
prore do të mbeteshin pengje të kësaj yshtjeje, dhe se kurrë

(Извадок од романот
El Laberinto de los Espíritus
на Carlos Ruiz Zafón,
во превод на Ардита Зулфиу)

nuk do të arrija më ta kujtoja fytyrën e nënës sime.
Kur kujtova se m’u fikën të gjitha shpresat, e gjeta. Copa
e metaltë paskësh qenë e fshehur në xhepin e brendshëm të
xhaketës së shkollës, e cila i mbante inicialet e mia të
qëndisura në të kaltërt. Një çelës. E vrisja mendjen sa kohë
kishte që rrinte aty pa dijeninë time. Çelësi ishte i tëri i
ndryshkur dhe ishte pothuajse aq i rëndë sa ndërgjegjia ime.
Edhe me të dy duart mezi arrita ta ngrija deri te kyçi. U bëra
copash deri në frymën e fundit gjersa e rrotullova. Mu atëherë
kur m’u mbush mendja se nuk do t’ia dilja dot, shuli i derës u
lirua dhe porta shkau përbrenda.
Pallatin e vjetër e përshkonte një galeri e lakuar, e
pikëzuar me një shteg gjurmësh të qirinjëve të ndezur që e
përvijonin rrugën. U zhyta në errësirë dhe dëgjova portën të
kyçej pas shpine. Në atë çast mëtova se korridori rrethohej me
afreske engjujsh e krijesash të çuditshme që sodisnin në hije,
dhe më dukej se lëviznin krahë për krahë me mua. Kalova
korridorin për të arritur te një hark që e hapte një qemer të
madh dhe u ndala te pragu. Porsi një vegim i pafund, përpara
meje shtrihej labirinthi. Një spirale shkallësh, tunelesh, urash
dhe harqesh, të gërshetuara në një qytet të përjetshëm i
ndërtuar nga të gjithë librat e botës, arrinte deri te një kupolë e
stërmadhe kristali.
Nëna ime priste aty, në rrëzë të ngrehinës. Ishte e
shtrirë në një arkivol të hapur me duart e kryqëzuara mbi
gjoks, me lëkurën e bardhë porsi fustani që e kishte të veshur.
Buzët i kishte të qepura dhe sytë e mbyllur. Rrinte e shtrirë si e
shtangur, në prehje pa paqe të shpirtërave të humbur.
E afrova dorën që t’ia përkëdhelja fytyrën. Lëkurën e
kishte të ftohtë si mermeri. Në atë çast i hapi sytë dhe shikimi i
saj, i pushtuar nga kujtimet, u ngulit në timin. Kur i shpalosi
buzët e saj të errëta dhe foli, tingulli i zërit të saj ishte aq
buçitës sa më përplasi si një tren mallrash e më shkuli vendit,
për të më hedhur e lënë pezull në ajër, në një rënie pa të sosur,
ndërsa jehona e fjalëve të saj e bëri botën shkrumb e hi.
Duhet ta zbulosh të vërtetën, Daniel.
Ishte një goditje që më zgjoi nga gjumi në errësirën e
dhomës së fjetjes, qull me djersë të ftohta, kur e pikasa Bean të
shtrirë pranë meje. Më përqafoi dhe ma ledhatoi fytyrën.
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- Prapë? - murmuriti.
Pohova dhe mora frymë thellë. - Flisje. Në gjumë.
- Çfarë po thoja?
- Nuk kuptohej—gënjeu Bea.
E vështrova dhe mu duk se më buzëqeshi me keqardhje,
apo mbase thjesht u tregua e përmbajtur.
—Fli edhe pak. Zilja e orës do edhe një orë e gjysëm që të
bjerë, pastaj sot është e martë.
E marta do të thoshte se mua më binte për hise ta dërgoja
Hulianin në shkollë. I mbylla sytë dhe bëra se gjoja po flija. Kur i
hapa pas ca minutave e ndesha fytyrën e Beas që po më
kundronte.
—Si është puna? —e pyeta.
M’u avit dhe më puthi ëmbëlsisht në buzë. Shije kanelle.
—As mua nuk më zë gjumi — e hodhi fjalën.
Fillova ta zhvesh me avash. Mend t’i hidhja çarçafët në
tokë kur dëgjova hapa të lehtë matanë dhomës së gjumit. Bea
ma frenoi dorën që ishte drejtuar midis kofshëve të saj dhe u
mbështet në bërryla.
—Ç’pate, e dashur?
Huliani i vogël, të cilit i kishte rënë një hije druajtjeje e
sikleti, po na vështronte te dera.
—Dikush ka hyrë në dhomën time — tha nën zë.
Bea psherëtiu dhe e mori ngrykë. Huliani nxitimthi u
struk në gjirin e së ëmës, ndërsa unë i preva të gjitha shpresat
për të shojtur epshin.
—Princi i Purpurtë?—pyeti Bea. Huliani pohoi, zemërvrarë.
—Tani do të shkojë babi në dhomën tënde që ta merr me
shkelma, e ta dëbojë që aty për të mos u kthyer më kurrë.
I biri më hodhi një shikim të pashpresë. Ç’e do një baba
nëse jo për kësisoj misionesh heroike? I buzëqesha dhe ia shkela
syrin.
—Me shkelma—e përsërita me gjestin më të tërbuar që më
ra ndërmend.
Hulianit i shpëtoi një grimë buzëqeshje. U hodha nga
shtrati dhe u nisa drejt dhomës së tij. Dhoma e tij, ca kate më
poshtë, ma përkujtonte aq shumë atë që e kisha pasur në
moshën e tij sa që për një çast pandeha se mbase kisha ngecur
në ëndërr. U ula në qoshe të krevatit dhe e ndeza llambën e
natës. Huliani e kalonte kohën midis lodrave, ca të trashëguara
nga unë, por kryesisht i rrethuar nga librat. Nuk vonova të gjeja
të dyshuarin, i fshehur nën dyshek. E mora librin e vogël me
këllëp të zi, dhe e hapa në faqen e parë.
Nuk dija ku t’i fshihja më këto libra. Sado që e përsosja
shkathtësinë për të gjetur vendstrehime të reja, s’bënte dot
fajde, sepse djali im sidoqoftë ua nuhaste gjurmët. I kalova me
vrull faqet e vëllimit dhe sërish m’u sulën kujtimet.
Kur u ktheva në dhomë për ta kyçur edhe njëherë librin
në krye të dollapit të kuzhinës — ku e dija se, herët ose vonë,
djali im do ta gjente—e zateta Hulianin në krahët e së ëmës. I
kishte zënë gjumi që të dy. I strehuar në errësirë, ndalova te
pragu për ti kundruar. I vura veshin frymëmarrjes së saj të
thellë duke pyetur veten se si e meritoi njeriu më fatlum në botë
këtë bekim. Tek po i sodisja si flinin të puqur, moskokëçarës për
botën përreth, ishte e pashmangshme të mos e kujtoja frikën që
e pata ndjerë herën e parë që i pashë të përqafuar kështu.
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Kurrë nuk jam kam thënë njeriu, por natën që lindi djali
im, Huliani, dhe e shikova për herë të parë në përqafim të së
ëmës, i kapluar nga ajo qetësi e shtrenjtë me të cilën spikaten
ata që ende nuk e kuptojnë se në ç’vend kanë ardhur, ndjeva
dëshirën të turresha vrap dhe të mos ndalesha gjersa të arrija
në fund të botës. Në atë kohë isha veçse një fëmijë dhe
afërmendsh jeta akoma më vinte shumë e madhe, por sado të
përpiqem të shfajësohem, akoma e ndjej shijen e hidhur të
turpit nga burracakëria që u kanos të më rrëmbente, sidomos
që edhe pas gjithë këtyre viteve, nuk kisha pasur guxim t’ia
rrëfeja njeriut që ia kisha borxh më së tepërmi.
Kujtimet që njeriu i varros në heshtje janë ata që kurrë
nuk të pushojnë së përndjekuri. Kujtimi im është ai i një dhome
me tavane të pafundme dhe i një drite të mugët ngjyrë kashtë
që përhapej nga një llambë nga sipër, si për të tërhequr skicën e
një shtrati mbi të cilin rrinte shtrirë një vajzë vetëm
shtatëmbëdhjetë vjeçe me një fëmijë në krahë. Kur Bea, paksa e
përmendur ngriti shikimin dhe më buzëqeshi, mu mbushën
sytë me lot. U gjunjëzova pranë krevatit dhe krodha kokën në
prehërin e saj. Ndjeva se më kapi për dore dhe ia shtrëngova me
atë pak fuqi që më kishte mbetur.
—Mos ki frikë—pëshpëriti.
Por kisha. Dhe turpi i atij çasti më ka përndjekur që
atëherë; do të kisha dashur të kisha qenë kudoqoftë, përveçse
në atë dhomë dhe nën atë lëkurë. Te dera, Fermíni kishte qenë
dëshmitar i kësaj skene, dhe si e kishte zakon, duhej të ma ketë
lexuar mendimin përpara se ta stisja. Ende pa hapur gojën më
përqafoi, dhe duke e lënë Bean dhe foshnjën në shoqërinë e të
fejuarës së tij, Bernardës, më çoi në korridor, një galeri e
madhe me profil të mprehtë që humbiste në errësirë.
—¿A jeni ende gjallë, Daniel? —pyeti.
Pohova lehtas duke u përpjekur ta marr frymën që më qe
zënë rrugës. Kur bëra të kthehem në dhomë, Fermíni më
prapsi. —Shikoni, kur të hyni herën tjetër duhet të dukeni më
me qejf. Fatmirësisht zonja Bea është ende gjysëm njeri dhe nuk
ma merr mendja të ketë pikasur gjë. Gjithsesi, nëse më lejoni të
bej një propozim, mendoj që do të na bënte mirë një çikë ajër i
pastërt si për ta ç’rrënjosur frikën, dhe herës tjetër t’i
përvishesh punës më me entuziazëm.
Pa pritur përgjigje, Fermíni më kapi për krahu dhe më
drejtoi deri te një palë shkallë në fund të korridorit, të cilat na
shpurën te një parmak që qëndronte pezull midis Barcelonës
dhe qiellit. Një fllad i ftohtë që me qejf të kafshonte, ma
ledhatoi fytyrën.
—Mbylli sytë dhe merr frymë thellë tri herë. Pa nxitim, aq
sa të të krijohet përshtypja se mushkëritë të kanë mbërritur te
këpucët — më këshilloi Fermíni—.Është një truk që ma ka
mësuar një murg tibetian, një adalet batakçi që e
njohtova kur shërbeja si recepsionist dhe kontabilist në
një bordel porti. Nuk e njihja fare faqeziun...
Mora frymë thellë tri herë si që ishte e paraparë, dhe
tri herë tjera si bakshish, duke thithur të mirat e ajrit të pastër
që premtonin Fermíni dhe mësuesi i tij tibetian. Ndjeva se po
merrja epërsinë, por Fermíni më ndaloi.
—As nuk e kisha ndërmend të rrija pa lëvizur tani. U
kthjella pak, se ishte situatë që kërkonte qetësi por jo mpirje.
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I hapa sytë për t’i shquar rrugët e shkreta dhe qytetin e
fjetur nën këmbët e mia. Ora kishte vajtur rreth tre pas
mesnate dhe spitali i San Pablos shtrihej në gjumë në letargjinë
e errësirës, me kështjellën e saj me kupola, kullat dhe harqet
arabeske midis mjegullës që ndehej që nga maja e malit
Karmelo. E sodita në qetësi Barcelonën mospërfillëse ashtu siç
duket vetëm nga spitalet, moskokëçarëse për frikën dhe
shpresat e soditësit, dhe e lejova të ftohtin të më shpojë gjersa
ma kthjelloi mendjen.
—Ju mendonit se jam frikacak —thashë.
Fermíni më shikoi ngultas dhe ngriti supet.—Mos e
dramatizoni. Në fakt mendoj se jeni nën trysni dhe goxha i
pikëlluar, që i bie të jetë e njëjta gjë, me përjashtim të
përgjegjësisë dhe përqeshjes. Për fat të mirë, mund të zgjidhet.
E shkopsiti mushamanë, një pazar i thellë i mrekullive në
cilësinë e shitësit ambulant të erëzave, muze çudirash dhe depo
zejesh dhe reliktesh të shpëtuara nga një mijë tregje dhe
ankande të dorës së dytë.
—Nuk e di si mund të bartni kaq shumë pajisje të rënda
përsipër, Fermín.
—Fizikë e avancuar. Kur e llogarit anatominë time të
ligësht kryesisht në fibrat e muskujve dhe kërcit, ky arsenal i
vogël ma përforcon fushën e gravitacionit dhe siguron një
spirancë të fortë kundër erërave dhe baticave. Dhe mos t’ua
thotë mendja se do të më mashtroni kaq lehtë me vërejtje
kuturu se këtu nuk kemi hipur për të luajtur letra e as të
thyejmë arra kot.
Me këtë paralajmërim, Fermini nxorri nga njëri prej
xhepave të shumtë një shishe teneqeje dhe ia hoqi kapakun.
E nuhati përmbajtjen athua se kishte rrjedhur nga
parajsa, dhe buzëqeshi me miratim. Atëherë ma zgjati shishen,
dhe duke më shikuar në sy solemnisht, e tundi kokën.
—Pini tani ose pendohuni përgjithmonë. E pranova
shishen me gjysëm zemre.
—¿Çfarë është kjo? Mban era dinamit...
—Gjepura. Është vetëm një koktej enkas për t’i ringjallur
të vdekurit dhe djemtë axhami të trembur nga përgjegjësitë e
fatit. Bëhet fjalë për një formulë të përsosur nga të vjelat e mia,
e bërë me bazë alkooli të markës Anis del Mono dhe pije të tjera
të buta, me një raki të lirë që e kam blerë nga cigani me një sy
te kioski i rakisë Kazala, e gjithë kjo e kurorëzuar me ca gota
likeri të markave Ratafia dhe Aromat e Montseratit, për t’i
dhënë këtë aromë të spikatur të kopshtit katalan.
—Perëndi.
—Hajde pra, se këtu del në shesh kush është trim dhe
kush s’ia thotë fare. Me një gllënjkë, si të ishe legjionar spiun
në një dasëm. Iu binda dhe e gllabërova ujemin djallëzor që
kishte shijen e benzinës me sheqer. Likeri m’i përcëlloi zorrët
dhe, ende pa m’u kthyer mirë logjika e shëndoshë, Fermíni
bëri një gjest për të më vënë në dije që ta përsërisja veprimin. I
lashë protestat dhe trazirat e zorrëve mënjanë, dhe e gëlltita
dozën e dytë, duke u falenderuar për përgjumjen dhe paqen që
ma kishte dhuruar ky ilaç.
—¿Si jeni?—më pyeti Fermíni—. Më mirë, ¿me gjithë mend?
Ky është vakt kampionësh.
Pohova i bindur, duke gulçuar dhe duke i zbërthyer kopsat
e qafës. Fermíni e shfrytëzoi rastin për të pirë një gllënjkë të

ilaçit të tij dhe sërish e futi shishen në mushamanë e tij.
—Asgjë nuk e zbut ëndërrimtarin si substancat kimike.
Por mos u jep pas trukut, sepse likeri është si helm minjsh
ose bujaria: sa më shumë që përdoret aq më pak ndikim ka.
—Mos u merr me të.
Fermíni vuri në pah dy puro havaniane të cilat kishin
nxjerrur krye nga xhepi tjetër i mushamasë, edhepse mohoi
duke ma shkelur syrin.
—I kisha ruajtur për sot këto dy kohiba që memzi i
rrëmbeva nga kutia e vjehrrit tim të ardhshëm, zotëri Gustavo
Barselos, por them se është më mirë t’i lëmë për një ditë tjetër
pasiqë nuk më duken në formë të mirë, pastaj çështja nuk është
ta lësh jetime krijesën që në ditën e parë.
Fermíni më rrahu shpatullat me përzemërsi dhe pushoi
ca sekonda, aq sa kokteji të shpërndahej nëpër gjak dhe një
mjegullnajë prehjeje shpirtërore eterike të maskonte ndjenjën
e panikut të shurdhër që më pati pushtuar. Sapo Fermíni e
dalloi se shikimi im mori hije të përhumbur dhe mu zgjeruan
bebet e syve që i paraprinin hutisë së përgjithshme të shqisave,
ia nisi fjalimit të cilin s’do mend se kishte qenë duke e thurur
me mend gjatë gjithë kohës.
—Shoku Daniel i ka kërkuar Zotit, ose atij që e zëvendëson
në mungesë, që të qenurit baba e të sjellësh në jetë një fëmijë të
jetë më e lehtë sesa të marrësh patentë shoferi. Një dukuri e
tillë aq fatkeqe do të thotë se një mori kokëkrisurish, plehrash e
idiotësh mbahen si të ngarkuar me detyrën që të shumohen dhe
kështu, duke mbajtur lart medaljen e atësisë, ua nxijnë
përngaherë faqen krijesave fatzeza të ngjizura me
pandershmëritë e tyre. Andaj, duke folur me të drejtën që ma
jep munëdësia që edhe mua një ditë të më besohet detyra e të
lënurit me barrë të dashurën timë Bernardën, sapo ta lejojnë
herdhja dhe martesa e shenjtë që ajo ma kërkon se s’bën, e
kësisoj do të mundja t’i ndiqja hapat tuaj në këtë udhëtim të
përgjegjësisë së stërmadhe të të qenurit baba, duhet ta pranoj
edhe e pranoj se, Daniel Sempere Gispert, kalama në rritje e
sipër, edhe përkundër besimit të dobët në vete dhe në
qëndrueshmërinë e tij si koka e familjes, është dhe do të jetë
një paraardhës s shembullor, ndonëse është rishtar dhe
paksa sylesh, në përgjithësi.
Sa nga ndikimi i përzierjes shpërthyese por edhe nga
piroteknika gramatikore që e shpalosi miku im i mirë, diku nga
mesi i fjalimit kisha mbetur fare i shastisur.
—Fermin, më duket se nuk të kuptova. Ai psherëtiu.
—Doja të thoja se jam i vetëdijshëm se mend e keni
humbur kontrolin e muskujve unazorë dhe se e gjithë kjo i ka
tejmbushur, Daniel, por sipas asaj që shenjëtorja i ka thënë
bashkëshortes suaj, ju nuk duhet të keni frikë. Le të vijnë
fëmijët, së paku i juaji, me një bukë dhe një plan nën sqetull,
dhe nëse njeriu ka një pikë dinjiteti dhe mirësjellje, dhe paksa
tru në kokë, do ta gjejë mënyrës se si të mos ua shkatërrojë
jëtën e të bëhet një baba i cili asnjëherë nuk do t’ua merrte
fytyrën.
E vështrova me bisht të syrit këtë shkurtalaqin që edhe
jetën do ta kishte dhënë për mua dhe i cili gjithnjë kishte një
mendim, ose dhjetëmijë, se si të zgjidh çdo mëdyshje apo t’ia
dal në krye me atë prirjen time të kohëpaskohëshme për
plogështi ekzistenciale.
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