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1. Трепкање

Сите знаат што е трепкање: повторливо отво-
рање и затворање на очните капаци. 
Кога велиме сите знаат, го мислиме токму 

тоа и не е како да кажеме сите мои пријатели 
или сите жители од мојот град. Сите значи 
сите, бидејќи сите луѓе на целата планета Земја 
трепкаат. Сите трепкаат на ист начин и тоа отсе-
когаш било така.

Низ историјата на човештвото, многу работи 
се имаат сменето: начинот на облекување, на-
чинот на разонодување, начинот на создавање 
и начинот на уништување. Но не и начинот на 
трепкање. 

Трепнете неколку пати. Трепнавте? Е, па, 
исто како што вие го направивте тоа, се трепка-
ло и пред илјада и пред сто години.   

Но, она што нас нè интересира за приказнава 
е тоа дека денес ние трепкаме исто како што се 
трепкало во 1932 година.

Во 1932 година се случиле многу значај-
ни настани и, како и секоја година, илјадници 
безначајни случки. Многумина мислат дека во 
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весниците се пишува само за значајните на-
стани, а не и за безначајните. Но ова не е сосе-
ма точно. Секој ден во весниците се објавуваат 
мноштво огласи, вести и написи што никој или 
речиси никој не ги чита. Навидум се неважни, 
но се објавуваат бидејќи за некого, некаде, ток-
му тој мал текст ќе биде од големо значење. 

Таа година, во весниците се зборуваше за 
важни настани како одржувањето на олимпис-
ките игри или првиот обид на Адолф Хитлер да 
дојде на власт во Германија.

За приказнава нас нè интересира еден кус 
оглас објавен во аголот на претпоследната 
страница на францускиот провинциски весник 
Л’Ералд дез Арк. 

На 10 април 1932 година, една маркиза, еден 
гроф и двајца барони дојдоа во куќата на млада-
та госпоѓица Ежен Кок, настојувајќи ѝ да прочи-
та еден оглас. 

Иако, како што рековме, сите трепкања си 
личат еднo на друго, не секогаш се трепка од 

истата причина. Може да се трепка 
затоа што нешто ни влегло в око, 

поради силна светлина вперена 
во нас, од жал, од среќа, од воз-
буда или од зачуденост. 
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Во овој случај, првиот пат кога мадмоазел 
Кок го прочита огласот во францускиот весник, 
трепна зачудено.


