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беше тоа лесно со оглед на влошената здравствена состојба 
во последните години.

Дури и кога физичките сили почнаа cè повеќе да го на- 
пуштаат, тој не можеше да ja одбие поканата да одржи пре- 
давање во нашето Друпггво за антички студии за проблемот 
што сиот живот го преокупираше -  Аристотеловата катарса. 
Видливо изнемоштен, воден од двајца под рака, тој влезе во 
амфитеатарот каде што требаше да зборува. Забележувајќи 
ги бројните слушатели, наеднаш живна, радоста на учителот 
ги надвладеа тегобите на болеста. Иако просторијата веќе бе- 
ше исполнета до последно место, на вратата навираа нови 
групи студенти. На таа глетка, еден збор спонтано му излета 
од уста. Рече тивко: „Придај Бож е. . Тоа го слушнаа само 
оние што беа најблизу до него, a јас го доживеав како аманет.
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