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01. 

 Мажот ги оближуваше шкампите, од високата тесна чаша 
во устата налеваше бело вино, лук во воздухот, седев на кауч-
от, го чувствував желудникот во грлото и гледав во телефонот. 
Да се јавам или да чекам таа да се јави? Се плашев од мајка 
ми, се чувствував виновна иако лежеше во најдобриот дом за 
старци во Хрватска. Домот е голема зграда на ритче, опкруже-
на со парк. Лаванда, рузмарин, лавор, шарено цвеќе. Пред 
главниот влез има паркинг, речиси секогаш полн зашто децата 
често доаѓаат да ги посетат своите немоќни родители. Џипови, 
аудија, мерцедеси и некои скапи јапонски. Кога влегувате во 
зградата, не го чувствувате мирисот на посрани пелени, вал-
кана стара кожа, мочка, смрдеа на гнили човечки суштества 
кои гласно скапуваат. На вратата од секоја соба пишува име и 
презиме од двајца мажи или од две жени кои лежат од другата 
страна на вратата. Ѕидовите се бели, на нив има фотографии 
од старци под маски, старци пред куќичка во планина, стар-
ци на рива. Ние кои плаќаме веќе на влезот гледаме дека на-
шите старци ќе заминат во смрт пресреќни. Ресторанот е во 
приземјето, од градината одвоен со големи, стаклени прозор-
ци, на средината од секоја маса бокал, во бокалот портокало-
ва течност. Често минував низ ресторанот, во секое време од 
денот, речиси секогаш беше празен и баш секогаш на сите ма-
си стоеја бокали полни портокалова течност. Ресторанот де-
луваше стерилно, како никогаш никој во него да не изел ни 
парче леб, иако во домот живееја осумдесеттина луѓе. Дознав 
дека некои се на мои години. Се чувствував непријатно кога 
сопственикот ми го кажа тоа. Навистина не би сакала своите 
последни години да ги поминам на излетите кои ги водеше 
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една премногу весела млада жена во розова престилка. Соп-
ственикот го знам со години. Дента пред мајка ми да биде при-
мена во домот, тој и јас седевме во огромната сала, на конфе-
ренциската маса. Какви конференции се одржуваат овде? Кои 
се луѓето кои седнуваат на ваква огромна маса, за што збору-
ваат, што планираат... Од сопственикот не барав објаснување, 
се плашев во последен миг мајка ми да не остане без место во 
установата за која за некој ден ќе се сними документарец. Ми 
налеа вода во голема стаклена чаша: „Го виде ли ресторанот? 
И ние таму јадеме.“ „Ние“ се тој и неговата жена. Му се смешкав 
онака како што им се смешкам на потполно непознати луѓе на 
кои сакам да им оставам добар впечаток. Му порачував дека 
со голема радост судбината на својата мајка ќе î ја поверам 
на неговата екипа. За место во државните домови се чека со 
години. Тие се многу поевтини, за три или четири илјади куни* 
може да се добие многу малечка гарсониера. 
 Во мојот град постои и установа во која се пикаат лудаци,  
старци, малолетни лезбијки и малолетни педери чии родители  
мислат дека нивните деца престојот меѓу лудаците и старците 
ќе ги врати на прав пат. И таму сместувањето е евтино, ама 
ди рек торот ме знае па ми рече дека „тоа можеби не би бил 
избор за Вашата госпоѓа мама, пред да ја донесете од болница 
можеби би било добро лично да погледнете за што се работи, 
знаете, мал е персоналот, а пациенти има многу, и веќе нема-
ме соби со четири кревети. Ако навистина мислите да дојдете, 
Ве молам да се подготвите за она што ќе го видите“.
 Се откажав. Две улици од нашата куќа постои мал дом за 
старци, сè на сè неколку соби. Тоа најмногу ми одговараше за-
што мајка ми би била близу до мене, а сепак далеку. Би можела 
да ја посетувам секој ден, или повеќе пати дневно, па да изле-
зам од нејзината соба и да ја исклучам од главата до следниот 
ден. Му се јавив на сопственикот на малиот дом.
 „Во каква состојба е госпоѓата мама?“, ме праша.
* Една хрватска куна има вредност од околу осум македонски денари. (з.п.)
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 „Во нормална“, реков.
 „Госпоѓата е самостојна, подвижна?“
 „Госпоѓата би можела да биде подвижна но, засега, одбива 
одење и хранење на маса.“
 „Значи, не е во терминална фаза?“
 „Не, далеку е она од таа фаза, ќе нè надживее таа и Вас и 
мене“, сакав да го развеселам докторот, да му кажам дека око-
лу мојата мама нема да има многу работа.
 „Добро, дојдете, ќе се договориме, цената е три илјади и 
петстотини куни, комплетна грижа.“
 „Што вклучува тоа?“
 „Сè.“
 Домот беше еднокатница сместена меѓу рибарницата Туна 
и месарницата Томо. Над вратата од рибарницата се ниша-
ше железна, модра туна. Од фасадата на зградата во која се 
продаваше месо, тажно во мене гледаа воловски очи од во-
ловска глава. Телото го немаше. Покрај Томо има забарска 
ординација. Стоматологот своите пациенти ги поздравуваше 
со џиновски катник. Закана? Ветување? За среќа, тргнав пеш, 
место за паркирање таму не би можело да се најде. Заѕвонив. 
Вратата ми ја отвори лекарот лично. Господинот врз костумот  
имаше бел мантил, беше раскопчан, светлосина кошула, тем-
ноцрвена кравата, на нозете црни чевли, ме гледаше со сините 
очи. Околу вратот стетоскоп. Зошто сите лекари околу вратот 
секогаш носат стетоскоп? Дури и тогаш кога во своето сопче 
разговараат со роднините на пациентот? Лекарот, вистински-
от лекар, секогаш мора да биде подготвен, што ако на родни-
ните им се слоши кога ќе чујат колку ќе платат за ултразвук за 
срцето на баба?
 „Дали сте добро“, ме праша господинот во темниот костум 
кога зад мене ја затвори влезната врата.
 „Добро сум“, се насмевнав храбро. Кога ќе почувствувам  
не пријатност, секогаш се смешкам. А почувствував непријат-
ност, непријатност и жестока смрдеа од мочка и гомна.
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 „Бледа сте“, рече докторот. „Да Ви ја покажам собата или Ви 
се чини дека нашата институција не е она што сте го планира-
ле?“
 „Покажете ми ја собата“, желудникот ми се подместуваше 
во грлото. 
 Отвори врата од една мрачна соба од некои дваесетина  
ква драти. Осум кревети. На нив суштества покриени со чар-
шаф,  згрчени. Во некои течеше течност, други вкочането зја-
паа во плафонот. Смрдеата беше неподнослива. Погледнав во 
господинот доктор, сакав да се тргне, ми пречеше, стоеше на 
вратата.
 „За жал“, не се тргна, „тешко доаѓаме до жени, никој денес 
не сака да работи, а сите кукаат.“
 Нешто во аголот покрај прозорецот зајачи. 
 „Госпоѓа Ана, немирна е деновиве.“
 Го поместив, во носот ми навали армани, поитав кон влез-
ната врата, ја фатив кваката, вратата беше заклучена.
 Господинот доктор ми го допре грбот. „Госпоѓо, седнете 
малку.“
 Се стресов, па се струполив во една црвена, удобна фо-
телја. Докторот седна покрај мене и својата негувана рака ја 
стави врз мојата негувана дланка. „Смирете се, госпоѓо...“
 „Тоа е страшно, страшно, Исусе, мислам дека ќе блујам...“
 „Нема, само дишете, дишете...“
 Дишев и дишев, сините очи ми се смешкаа.
 „Госпоѓо, смртта е одвратна ако човек на неа гледа како на 
нешто грдо, нешто што им се случува на злите и другите. Вие 
сте само полна предрасуди.“
 „Оние луѓе би требало да ги измијат...“
 „Ние ги миеме, ама не стигнуваме толку, жените постојано 
ни откажуваат.“
 „Јас знам дека смртта е нормална и дека сите ќе умреме“, 
плачев, врска немам зошто, „ама вака...“
 „Гледајте“, докторот погледна во мобилниот, а потоа го 
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одби повикот, „само променете го аголот на гледање. Замисле-
те ја собата во која што лежат старците како соба во која ле-
жат покакани бебиња и сè ќе изгледа поинаку. Чудно е како на 
луѓето гомното на старците им смрди, а на бебешката какушка, 
кога ќе се појави во пелените, î плескаат, секако ако не е про-
лив. Во што е разликата? Сите какаме и сите мочкаме и сите 
смрдиме. Оние таму не знаат што се случува со нив, не страда-
ат, денес постојат милион начини во луѓето да се убие болката, 
го чекаат својот последен миг без болка, тоа е голема работа, 
да се умре без болка.“
 „Да“, се извлеков од фотелјата, „тоа е голема работа, ќе са-
кате ли, Ве молам, да ја отворите вратата, мајка ми овде не би 
била среќна.“
 „Го почитувам Вашиот избор, госпоѓо.“ Ми ја пружи раката.
 Гледав во влезната врата, ако ја прифатам раката тој ќе ја 
отвори, ако одбијам ќе ми брцне игла во вена па којзнае колку 
долго безболно ќе цркнувам во смрдеата од какушка и мочки-
чка. Цврсто ја стиснав неговата дланка и се насмеав срдечно: 
„Да знаев дека постоите, овде ќе го донесев татко ми. За жал, 
сега е предоцна.“
 „Размислете за она што Ви го реков, на старците им е нај-
важно ништо да не ги боли, домовите денес се претерано ска-
пи, на немоќните сите сакаат да заработат, нашата цена е нај-
пристојна.“
 Излегов во блескавото претпладне. Автобуси и камиони 
татнеа по широката улица. Сакав нешто да се напијам, нешто 
остро, веднаш, во тој миг. Во конобата Виолица се ореше пес-
на. Пијани машки гласови на италијански пееја за „китка цвеќе 
која стигнува од ридовите“ – quel mazzolin di fi ori che vien dalla 
montagna... Се откажав и посакав право дома. А потоа на онаа 
фасада ја догледав воловската глава, го свртев погледот па го 
здогледав големиот катник. Душата ја изблув на зебрата. Мла-
да мајка туркаше количка. Девојчето ми се насмевна. Потрчав 
на другата страна за да не завршам под тркалата на автобусот. 
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Мојата мама мора да го добие најдоброто, само најдоброто е 
доволно добро за мојата мама, ако тоа најдобро чини девет 
илјади куни ќе платиме девет илјади куни, никогаш мојата 
мама нема да стане нешто што во сопствените гомна чека Го-
спод да го земе. Никогаш!
 „Драго ми е што овие твои женски постојано се смешкаат“, 
му реков на сопственикот на домот Феличита.
 Ми се насмеа срдечно, од уво до уво, небаре не се позна-
ваме со години, небаре јас сум само муштерија. Во кафеавите 
очи немаше искра, забите му беа многу подобри отколку кога 
се видовме последниот пат, тогаш држеше ресторан во градот. 
„Јас на секоја на почетокот î кажувам, стара, ако не можеш во 
една смена цело време да се клештиш од уво до уво, не си за 
мојата куќа. Затоа се весели. Во доверба, овде живее и мајката 
на најбогатата Хрватка, вчера беше овде, најбогатата Хрватка, 
ми рече: ‘Кога ќе остарам, ете ме и мене овде’“.
 Се насмеав весело и гласно. Онака како што се смее теве-
водителка на шегата на теве-водителот со кого во пар ја води 
емисијата „Стари хрватски хитови“. Мајка ми требаше да отиде 
во дом по препорака на лекар, не беше тоа моја идеја. Нико-
гаш не î реков дека е во дом, од време на време споменував 
„институција за закрепнување“. Во домот дојде од болницата 
во која лежеше после мозочниот удар. Немаше таму да ја при-
мат доколку шефот на одделението не ни е домашен пријател.
 Кога Малата ја нашла помочаната нона како лежи покрај 
креветот, викнала брза помош. Лекарката рекла: „Мозочен 
удар“, и заминала.
 Ние бевме во Виена, често патуваме, со Малата се чув по 
телефон. Мажот му се јави на пријателот невролог, следниот 
ден се најдовме со него.
 „Не знам, врска немам, можеби ќе остане, а можеби и ќе 
замине, тоа никогаш не се знае, сега за сега е жива.“
 Мојата мајка лежеше во болничка соба заврзана за креве-
тот со кожни ремени. Дебела игла î беше забодена во вратот, 
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во жилата капеше некаква течност. На креветот покрај мајчи-
ниот лежеше млада жена која мажот î залудно ја викаше. Зна-
ев дека î е маж зашто во посета смееја да доаѓаат само брачни 
партнери и најблиските роднини. Î ја мазнеше раката, î го га-
леше лицето. Девојката бревташе.
 „Мамо“, реков гласно зашто мајка ми е повремено потпол-
но глува, „како си?“
 Ме гледаше со матните очи.
 „Како си“, го повишив тонот. 
 Младиот човек на својата жена î зборуваше: „Ти мораш да 
дадеш сè од себе, ти не смееш да ме оставиш, разбуди се, зла-
то“, се сепна кога врекнав.
 „Простете“, не гледав во него туку во мајчините оковани 
раце, „мојата мама е глува.“
 Не ми одговори, се завртев кон него, лицето му беше мо-
кро од солзи, неговата жена бревташе.
 Мојата мајка не ме препозна. Или ме препозна, но не мо-
жеше да зборува. Заминав потресена. Се чувствував некако 
неподготвено. Мајка ми во последно време беше многу зла. 
Постојано се жалеше на неподносливи болки во грбот, ја од-
ведовме во амбулантата за болка, î препишаа морфиумски 
фластери. Î ги лепевме на болниот грб. Една госпоѓа ја негу-
ваше дење, ноќе покрај неа беше Малата, сè беше под контро-
ла. А потоа, преку ноќ, мозочен удар. И тие кожни ремени кои 
му бранат на мршавото тело да тресне од креветот. Изгледа-
ше, онака гола и мршава, како исушен, стар Исус кој на гла-
вата има мрсна трајна. „Ќе ја наполниме со крв, ќе î дадеме 
неколку инфузии, ќе ја надуваме, ама јасно ти е дека тоа не е 
за долго, твојата мајка има убави години...“ Нашиот пријател 
ме гледаше загрижено, небаре животот на мојата мајка му е 
важен и небаре се грижи како сето тоа ќе го поднесам. Ми ја 
стави раката на рамото и ме испрати до излезот. После десет 
дена, мојата мајка беше нова жена.
 „Не сакав да ви кажам“, мажот и мене нè гледаше со бледо-
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кафеавите, испрани очи, „кога ги почувствував кожните реме-
ни на рацете мислев дека ме затвориле зашто не сум платила 
теве претплата. Се сеќаваш дека за тоа правосилно ме осудија 
на затвор или три дена работа за општа корист, мислев дека...“
 Ми беше драго што мајка ми е присебна. Навистина беше 
правосилно осудена на тридневна работа за општо добро. Ед-
наш невнимателно им ја отворила вратата од станот на двајца 
мажи, î рекле дека со рендген откриле дека не плаќа теве 
претплата, подобро î е веднаш да признае отколку да ја уап-
сат. Па признала и потпишала. Нè преколнуваше да се жалиме 
на пресудата, но нам тоа ни беше смешно. Кој може на при-
силна работа за општо добро да однесе едвај подвижна ста-
рица? Нејзе тоа î беше кошмар. Толку се беше престрашила 
што и мене едвај ме пропушташе во станот. Ја отвораше вра-
тата дури кога моето натприродно врекање ќе допреше до 
нејзините, повремено потполно глуви уши.
 „Мамо, имаше мозочен удар зашто си пиела премалку теч-
ност и зашто си се предозирала со трамал, со морфиумските 
фластери си пиела и трамал. Со тоа ќе мораш да престанеш 
ако мислиш уште малку да поживееш.“
 „Овде ништо не ми даваат против болки, речи им да ми да-
дат фластер, викни ги, веднаш нека ми дадат фластер“, викаше.
 Се сепнав и погледнав кон креветот каде што вчера леже-
ше младата жена. Сега таму лежеше стар, потполно гол маж, 
без свест.
 „Не викај, мамо, овде лежат тешко болни луѓе. Ќе им речам 
да ти стават фластер.“
 „Кога?“
 „Веднаш, сега одам кај докторот, држи се мамо, си одам за-
што посетите траат само петнаесет минути.“
 „Те молам, речи им за фластерот.“
 „Каков морфиум, ние постојано ја набљудуваме, таа вооп-
што нема болки...“
 „Но во амбулантата за болката ни рекоа...“
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 Нашиот пријател потсмешливо се насмеа. „Мајка ти едно-
ставно се навлекла, овде е три недели, ја симнавме од сè, не 
прима баш ништо, моите сестри рекоа, и јас во тоа се уверив, 
кога мисли дека никој не ја гледа мирно диши, штом ќе види 
некој од нас станува немирна. Од денес натаму без морфиум, 
без трамал, без средства за смирување и, секако, сосема ти е 
јасно, нејзе î треба нега дваесет и четири саати дневно, мора 
да оди во дом.“
 „Дом?“, се вџашив.
 „Дом! Нејзе î треба нега и дење и ноќе.“
 „Има жена која за неа се грижи.“
 Пријателот стана нетрпелив, извлече цигара од кутијата 
и ме гледаше со светлокафеавите очи. Одделението на кое 
мајка ми лежеше беше неверојатно уредно, креветите нови, 
покривачите нови, сестрите тивки и љубезни, опремата нова.
 „Донации“, ја врати цигарата во кутијата, „без донации ова 
би било шупа.“
 „Таа не сака во дом, отсекогаш тоа го зборува...“
 „Не мораш да î кажеш дека оди во дом, јас ќе î речам дека 
ќе ја одведеме во институција за закрепнување, тоа подобро 
звучи. И секако додај дека ќе ја вратиш дома кога ќе î биде по-
добро.“
 „Дали ќе î биде подобро?“
 „Не знам, моментално е добро и, што е најважно, сосема е 
‘чиста’. Не осврнувајте се на нејзините лелекања, манипулира.“
 Главната сестра во домот носеше темносин мантил. Ми се 
насмеа од уво до уво. „Госпоѓо, не морате веднаш, но сепак 
што поскоро кажете î дека лежи во дом, госпоѓата не е глупа-
ва, подобро да го чуе тоа од Вас отколку од чистачките.“
 „Не можам, сиот живот ми зборуваше дека не сака да умре 
во дом. Се чувствувам виновна.“
 „Виновна? Овде старците се среќни, ги видовте ли фотогра-
фиите на ѕидовите? Имаат и курс по танц, од хартија можат 
да прават прекрасни животни, така ја развиваат моториката, 
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имаме аниматорка, фризерка, масери... Ова не е сиропита-
лиште, ова е хотел со пет ѕвездички.“
 „Знаете, мојата мама е навикната на морфиумски фластери,  
î ги лепевме на грбот зашто страдаше од страшни болки, ни 
кажуваше дека ужасно ја боли ’рбетот, кога доби мозочен удар 
ја однесовме во болница, таму открија дека ништо не ја боли, 
мојата мама само се навлекла, ја симнаа од морфиум, момен-
тално е чиста, ако случајно ви плаче, завива и бара дрога...“
 Главната сестра се насмеа од уво до уво. Жената има сини 
очи. „Го добивме отпусното писмо, не грижете се, ние знаеме 
со нив да излеземе на крај. Сите тие се исти, постојано бараат 
нешто за смирување. Секои три дена ќе î лепиме лажни фла-
стери на грбот. Ние овде луѓето не ги омајуваме, нам тие ни се 
драги будни, ние ги сакаме но, тоа и Вие го знаете, тие се како 
деца, не грижете се, ќе ја смириме ние неа и без лекови.“
 Излегов од зградата во која некаде лежеше мојата мама, 
немав храброст да одам кај неа, одлучив да ја посетам доцна 
попладне, посетите беа дозволени преку целиот ден, ако ја 
посетам на крајот од денот ноќта ќе î биде покуса. Сестрата 
ми кажа дека старците на своите ноќни шкафчиња имаат теле-
фон со директна линија, во собата телевизор и голема бања, 
се хранат или ги хранат пет пати дневно. Жените кои се грижат 
за нив се постојано насмевнати, тоа се оние кои носат розови 
мантили. Терапевтите носат бели, сестрите сини мантили. 
 Ја кренав слушалката. „Зошто не беше горе кога ме доне-
соа?“
 ’Ржеше. 
 „Ми рекоа да дојдам кога ќе се сместиш, малку да се навик-
неш, ќе дојдам подоцна, ти треба ли нешто?“
 „Возењето со колата на брзата помош беше страшно, се-
која коска ме болеше и сè уште секоја коска ме боли...“
 „Како ти е полошо, тоа е една од најдобрите институции за 
закрепнување во Хрватска, во собата имате телевизор, голема 
бања, беше ли во бањата, направи ли денеска попо?“
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 Низ слушалката во увото ми провали потсмешлив кикот. 
„Ќерко моја, јас сум неподвижна, едвај жива, да ме дочекаше 
ќе знаеше во каква состојба сум, ми ставија пелена...“
 „Мамо, пробај малку да живнеш, да се извлечеш од пелени-
те, не си веќе на интензивна нега, нема потреба да бидеш тол-
ку врзана за туѓа помош, и да вежбаш мораш, секое сабајле, да 
шеташ мораш, што повеќе, сестрата рече: Вашата мама мора 
да шета и да шета, кога потполно ќе закрепнеш ќе си дојдеш 
дома...“
 „Донеси ми леден чај од праска, марамчиња, салвети и дет-
ски крем. Ќе ми го мачкаат телото секој ден.“
 „Ми делуваш некако уморно, зошто си толку безволна, 
фала Богу она најлошото е зад тебе.“
 „Што е тоа најлошо?“
 „Мозочниот удар, беше врзана за креветот со кожни реме-
ни, се сеќаваш, се хранеше само преку цевче...“
 „Кога ќе дојдеш?“
 „Зека е жалосна без тебе, постојано ги гризе решетките од 
кафезот, î купив свежа храна, малку î го галев грбот, баш се 
чувствува дека î фалиш, го душка воздухот...“
 „Кога ќе дојдеш?“
 „Сабајлево ти стигна италијанската пензија, беше новиот 
поштар, ми рече: колку убав зајак имате, портокалов е како 
тула, јас му реков: тоа не е зајак, тоа е зајачица.“
 „Кога ќе дојдеш?“
 „Мислев дека денеска можеби си премногу уморна, дека 
би требало малку да се одмораш, ќе дојдам утре.“
 Ја спушти слушалката.
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02. 

 Мојот татко, мојот мртов татко мириса на лук и бело вино. 
Прашав, сите мои пријателки го памтат мирисот на таткото, ни-
една не знае како мириса мајка î. Кога ќе изгуглате „мирис на 
мајка“ ви се покажуваат илјада и шестотини резултати, кај „ми-
рис на татко“ Гугл ве прашува дали можеби мислевте на мирис 
на патка? Знам како мирисаше татко ми, тој и денес ми е во 
носот. Како мириса мојата мајка? Пред да добие мозочен удар, 
лежеше на одделението за гастро. И таму шефот ни е пријател. 
Не викнавме брза помош, јас бледото, речиси бело, мршаво 
тело го внесов во зградата. Ја носев, тело до тело, нос до нос, 
залудно. Можеби затоа што за неа се грижеше госпоѓата која 
секој ден ја миеше од петица до глава? 
 „Умирам“, рече додека ја влечев низ скалите, „се гаснам“.
 „Не претерувај“, простенкав, „не се умира баш толку лесно“, 
ја симнав од грбот, зајачи, пак ја зграбив. Сакав да замолкне, 
не можев да ја носам и да разговарам со неа. Ја внесов наполу  
мртвата мајка во болницата и им ја предадов на лекарите. 
По веќето од нив одеа со мене на школо, î посветија многу 
внимание. Јас не можам во овој момент да ги набројам сите 
испитувања кои ги направија, ултразвуци, анализа на крвта, 
кате, колоноскопија... Нешто веројатно сум заборавила.
 „Ништо“, ми рече шефицата на одделението, „здрава е, 
малку анемична, ќе î дадеме крв и ќе биде како нова, но немој 
премногу да очекуваш.“
 „За што зборуваш?“
 „Твојата мајка има над осумдесет, тоа се убави години, те-
лото клапнува иако е здраво а таа е, ми се чини, депресивна, 
не знаеме како тоа да го решиме. Забавувајте ја некако, не би 
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смеела да биде сама, најдете некоја жена.“
 „Имаме жена.“
 „Одлично. На твојата мајка навистина î треба професио-
нална помош. Хранење неколку пати дневно, помагање при 
облекувањето, редовно капење, масирање, вежбање, тебе тоа 
ти е премногу, ни ние не сме веќе млади.“
 „Да“, реков, „сето тоа ми е премногу.“
 Лекарите ми ја вратија мајката напоена со крв. Иако жи-
вееше блиску до нас, не ја посетував често, секогаш кога ќе 
застанев покрај нејзиниот кревет огорчената старица ме гле-
даше со бледокафеавото око покриена до вратот. На масичето 
лонче полно црно кафе, лонче чај, куп лекови, но не и трамал. 
 „Ме боли“, ќе речеше, „а никој не ми верува.“
 „Сите ти веруваме и госпоѓата ти верува, гледаш како е сè 
чисто околу тебе, сите се грижиме за тебе, секој на свој начин, 
сите те сакаме“, се надевав дека во мојот глас нема да ги по-
чувствува бескрајното нетрпение и досадата.
 „Не разбираш“, заржи, „никој не разбира, болката е непод-
нослива, дајте ми ги капките.“ 
 „Лекарот рече дека не смееш да претеруваш, ќе се навле-
чеш на трамал...“
 „За какво навлекување зборуваш?“
 Една седмица претходно најдов шише трамал под лавабото  
меѓу детергентите.
 „Пак ќе се предозираш и ќе паднеш од креветот. Не се ни 
миеше додека дома не ти дојде госпоѓата.“
 „Зошто ти не ме миеше?“
 „Затоа што јас не знам како се мијат возрасни луѓе.“
 „Ти се гадам.“
 „Не ми се гадиш, но само квалификувана личност може да 
измие човек, како да те фати, да те држи, да те насапуни, да из-
бегне да не треснеш..“
 „Ти се гадам.“
 „Не ми се гадиш, но зошто да не ти биде платено најдобро-
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то?“
 „Најдобро е кога ќерката ја сака својата мајка, најдобро е 
кога ќерката ја мие мајката, најдобро е кога ќерката ја посету-
ва мајката, најдобро е кога ќерката слуша што зборува мајката. 
Мене ме боли, затоа не сакам да се мијам, дај ми трамал, ме 
убиваат болкиве...“
 Î шибнав шест капки во чајот.
 „Не биди нечувствителна.“ 
 Па уште три.
 „Не биди скржава.“
 Па уште седум.
 Го исипа чајот во грлото, луда од страв дека ќе î го грабнам  
лончето. Ја покрив, излегов од станот. Ја убив. Ќе направат 
аутопсија. Ќе одам ли во затвор? Дали е злостор да се убие 
мајката на која не î се живее? Дали воопшто не î се живее или 
без трамал не î се живее? Каков живот ја чека мојата мајка ако 
наскоро не ја убијам? Пред мајчината зграда во малечката гра-
дина еден валканобел малтезер, или тоа беше малтезерка, го 
рашири своето газе па потоа испушти гомненце врз гладиола-
та. Луда сум по цвеќиња. Погледнав околу себе, една госпоѓа 
ја беше пикнала главата во контејнер, воздухот беше чист па 
леко го или ја клоцнав. Во оваа земја има премногу кучиња.
 „Зошто никого нема?“
 „Мамо, знаеш ли колку е саат?“
 „Не знам.“
 „Пет сабајле, спиј уште малку...“
 „Спиј, спиј, спиј, цела ноќ око не затворив, кога некој ќе 
дојде?“
 „Ќе дојдам вечер.“
 „Имаш кола?“
 „Имам.“
 „Не влегувај во кола, ме слушаш ли?! Ти не знаеш да возиш, 
тоа никогаш не ти одело, не сакам да те имам на душа.“
 „Добро, ќе дојдам со такси.“
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 „Земи за таксито од мојата пензија, мене и онака ништо не 
ми треба. Боли, боли, боли, ќерко моја, колку боли.“
 Ја спуштив слушалката полна гадење. До кога ќе го слушам 
тој стар, нервозен, треперлив бесен глас? И како би можела да 
î угодам?
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03. 

 Беше Дуовден, поточно, беше ден пред Дуовден. Стоев 
покрај неговиот гроб, таму каде што можеби му беа нозете, 
или она што од нив останало, и гледав во надгробната плоча, 
би требало да се залепи фотографија? Татко ми беше фотогра-
фиран на својот гроб, лежеше врз надгробната мермерна пло-
ча и му се смееше на фотографот. Таа фотографија би требало 
да се залепи. Мојот татко сакаше луѓето да го сметаат за весел-
ник. И го сметаа. Па сепак, што би рекле луѓето за чие мислење 
татко ми секогаш многу се грижеше ако на надгробната плоча 
видат фотографија од испрчен, насмеан старец? Луѓето? Кои 
се луѓето кои на татко ми толку многу му значеа кога јас имав 
петнаесет години и кога со сето свое срце сакав да стојам на 
татковиот гроб и да плачам од среќа? Тогаш ми се чинеше, ако 
нешто силно посакуваш... А Куељо уште немаше напишано ни-
еден од своите хитови. Јас навистина силно и пресилно поса-
кував татко ми да го убие гром, да го проголта ајкула, ноќе, 
додека лови риба, да падне од чунот во мрачното море, дење, 
додека на кипарисот му ги чисти старите гранки, да тресне на 
бетонот, да се удави со малата лигна која, неисчистена ја фрла-
ше врз жешката плоча од шпоретот па речиси сирова ја пика-
ше в уста, ноќе пластичните заби да му запнат во грлото, да го 
гризне кучката Ника која ја сакаше, но таа него не... Ништо од 
тоа.

 Лежеше покриена со розов покривач. Кафето од автомат 
го ставив на ноќното шкафче.
 „Како ја помина ноќта?“
 Госпоѓата која своите пелени ги покри кога влегов па ги 


