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У ЧАСТ ЛИЛЈАНЕ ДИРЈАН (1953–2017)

ШТА ЋЕШ ТИ РАДИТИ БЕЗ МЕНЕ

„Шта ћеш ти радити без мене?“
Нећу се, сигурно ухватити за уши и играти...
тако сам се шалио с тобом, кад би повремено некуд нестаjaла,
кад си одлазила на неки књижевни или пријатељски сусрет,
а мене је мрзело да ти правим друштво –
као што си и ти, уосталом, одбијала да ми се придружиш
у свакодневној шетњи покрај Вардара,
прво до једног моста, па до другог, и обратно –
„досадило ми да ходам истим путем,
иди сам и гледај шта раде патке на обали...“

Откада си нестала у ковчегу
успомена остаје кључно везана за тело
заједно с одећом, додацима и другим остацима
који ће постепено ишчезнути с телом
за које су повезана сва та сећања –
сламчица којом си пила сок или воду
или било шта друго, макар то био и ваздух,
глава коју је требало окренути на заглављe
час на једну, час на другу страну – или прозор који си тражила
да буде отворен иако је напољу била цича зима 
и коначно тешко и шиштаво дисање кроз уста
полуотворена и већ полухладна на пољубац
док те је хитна помоћ износила последњи пут до болнице...

*

Душа ти је одсад свуд присутна,
у свему што видим, где год погледам,
као и овог часа, кроз прозор, преко компјутера,
у раштан који сад буја у задњем дворишту
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чији смо расад купили на оној богатој пијаци у Подгорици,
а сви се коренчићи ухватили одмах и одједном
под вештим рукама нашег баштована Шаћира
(који још не зна да си се упокојила,
јер ће читаве зиме бити „у Швицарској“
код својих бројних синова и ћерки,
као што те је преко мобилног обавестила
његова једина кћи која живи у Скопљу)...

Твоји шешири и ешарпе још увек стоје
уврх полице претрпане књигама и часописима
које си куповала на бројним путовањима по бившој Југославији
или су ти их слали пријатељи и познаници
и они ће заувек остати у стану у којем остадох да живим сам
све док у њему трајем и истрајавам и ја...

ЛАВАНДА

Не сећам се када и од кога си тачно
добила идеју да лаванда може да успева
и код нас у Македонији исто као у Прованси

Или си можда већ била открила да расте негде у околини
будући да смо прве расаде ишчупали подножју Пирина
за време једног првомајског излета у Бањско

Примили су се истог пролећа у нашем врту
као прави непосредни доказ да чуда успевају
а пратили су их редови других расада с Корчуле и Далмације

Док си била директорка месечног часописа Жена
посебно откриће било ти је када је једна докторка из Радовиша
саопштила да она поседује читаве њиве лаванде у селу Коњско

с друге стране ауто-пута према Вардару и Неготину
где смо се одмах запутили да их видимо
читаве редове жбунова лаванде додуше већ проређене и закржљале

(јер требало је узорати леје трактором с обе стране
што, ето, газдарица није урадила, и тешко да ће)
а ти си се усудила на тако дуг пут возећи свој француски
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Рено 5 кампус
Купила си га од уштеђевине из најлон кесе пуне девиза
и то одједном у готовини за све паре у скопској централи Ауто Македонија
вредно скупљане дугогодишњом продајом својих свилених марама
(изненађена продавачица рекла ти је да си јединствена жена-купац)
обично добро угојени мужеви купују кола својим љубавницама или супругама
али увек с неким попустом или на рате

„Изађи да видиш шта сам купила!“, рекла си ми поносно тог поподнева
а ја сам помислио да није опет неки шарени петао што си касније
описала у сввојим Приватним световима 

на паркингу иза наше бараке стајао је бордоцрвени рено 5
а поред њега смешкао се наш пријатељ Љупчо Котевски
који га је, у ствари, довезао и затим наставио да вози

све док коначно ниси успела да положиш возачки испит
после дугих пробних вожњи с инструктором од преко стотину часова,
а ја сам унапред одустао да започнем ту процедуру за вожњу...

ПЛИВАЊЕ

Ниси хтела, чак те је мрзело, да научиш разне игре,
поготово групно играње карата, или неки други спорт,
осим што ти је било жао што ниси научила да возиш бицикл,
али си зато обожавала и истински уживала у пливању,
свеједно да ли у мору или језеру (само да вода није много хладна)
најчешће у градском базену спортског центра „Б. Трајковски“,
у друштву своје другарице Лидије/Лиде, или са сином Борјаном,
понекад сам ти правио друштво, најчешће не тако радо,
посебно ако сам морао да делим пливачку стазу с другим,
или кад сам морао испливати задату дужину од једног километра, 
што би значило да се преплива ширина базена двадесет пута 
док си ти лежерно пливала тамо-амо и не баш до краја,
најчешће у бескрајним разговорима с Лидом и погледом на сат
да би се испунио термин од једног сата или приближно,
онако једра напољу, али с природнијом тежином унутра
у једнако истиснутој води према Архимедовом закону...
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МАРАМЕ

Бојење и сликање свилених марама прво у Паризу
научила си од пријатељице сликарке Евгеније Демиевске
за време свог боравка као стипендисткиње француске владе
осамдесетих година, а затим преко донације Гулбенкијан,
или током приватних посета куповала си их у специјалним радњама,
а затим дуго година куповали су их, за тебе, твојим парама
породични пријатељи који су живели у Паризу
или пријатељи и познаници током својих посета...

Занат, или вештину умећа, већ си била усавршила сама
у даљој пракси и личним сликарским даром
касније допуњеним интервенцијама четкицама и шпаклама
из разнобојних кутијица специјалних боја за обичну свилу и муслин,
твоју вештину препознали су бројни купци
најпре на основу твоје понуде код куће, или касније
кад су изложене на продају у неколико приватних бутика уз пристојан проценат
од твоје првобитне цене, или у договору са власницима.

КУВАРИЦА
„Најбољој куварици на свету“

од унука Лукаса и Захарија

Одувек си волела да куваш разна јела – као твоја мајка Олга,
али за разлику од ње, уз неколико домаћих македонских јела
(турлитава са три врсте меса и пуно поврћа, била ти је најомиљенија)
трудила си се да научиш и неколико страних и егзотичних врста јела
нарочито за показивање и доказивање пред позваним гостима и странцима.
Тако си прво кинеско јело, сећам се, спремила
(са свим неопходним састојцима и зачинима набављеним из Париза и Истанбула)
за Паола Мађелија и његовог госта, београдског професора Дедића,
поводом његове премијере Горанових Тетовираних душа
у Драмском театру где сам још увек био драматург. Сећам се
и чудног професоровог неповерења док је седео замишљен на каучу,
како то да ће јести кинеску храну у неком скопском дому, док смо ја и Паоло
већ мезетили за столом, сигурни у Лилине кухињске мајсторије.
И његовог још већег чуђења због свих пет јела
(према кинеској традицији – колико гостију толико и оброка)
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и на крају десерт од диње са кисело-слатким преливом...
Потом си се испробала и у спремању разних индијских јела,
са зачинима које смо купили на пијаци у Истанбулу,
док сам ситнио у бронзаном авану све зрнасте састојке за кари,
са накнадно купљеном новом теглом слатко-љутих чапата –
само што индијска јела нису наишла на једнако добар пријем
код разних домаћих сладокусаца...
Већина гостију обратила би ти се 
при одласку с осећањем кривице –
Како да ти узвратимо, Лиле, кад не знамо да кувамо као ти?
Као да у Скопљу нема других ресторана где се добро једе.

(С македонског превео Слободан Зубановић)


