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Погребот беше во сабота претпладне, во единаесет, иако 
сакав да почекам уште неколку дена надевајќи се дека 
Естер, сепак, ќе се врати, но ниту за поголема сума не 
сакаа да го продолжат замрзнувањето на телото. Жената 
од канцеларијата се повикуваше на некој нов пропис и 
потоа ме праша зошто не ја кремирам, поевтино е, многу 
попрактично, а во тој случај можам да одберам време што 
ќе им одговара на сите во семејството, одговорив дека не 
сакам да ја изгорам мајка ми и дека може да биде во сабо-
та; однапред платив за три дена чување на телото, ми даде 
признаница и потоа запиша во книгата на гробарите дека 
се работи за седумстотини-и-четврттиот-погреб-во-ков-
чег-сабота-гробишта-Керепеши, а потоа ми подаде не-
какви хартии и со врвот на пенкалото ми покажа каде да 
потпишам.

Признавам, кога жената во канцеларијата ми предложи 
кремирање, на момент се поколебав оти се сетив на хис-
теричните гимнастички вежби на мајка ми – гледај, сите 
тие вака се подигнуваат – рече и придржувајќи се за пот-
пирачот од тонет столчето, што секогаш стоеше покрај 
креветот, ми покажуваше како се подигнуваат мртовците 
во седечка положба кога се во печката, бидејќи пред не-
колку месеци гледала некоја документарна емисија и от-
тогаш речиси секое утро правеше сцена во врска со тоа, 
јас, пак, ја уверував дека може да се успокои, нема да биде 
кремирана, и да внимава за да не ѝ се истури чајот, но по 
неколку дена повторно ќе почнеше, кремирањето е без-
божно; знаев дека се плаши, бидејќи ако ја запалат не ќе 
може да воскресне, тоа посебно ми се допадна кај неа, 
бидејќи во својот живот никогаш немала никаква врска со 
Бога. На крајот бараше да се заколнам дека нема да завр-
ши во крематориум, забранува да биде изгорена, на што ѝ 
одговорив дека никогаш не се колнам, за среќа, подвижна 
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е, нека појде до надлежните и таму написмено да забра-
ни да биде запалена, и замолчи; веќе петнаесет години се 
плашеше да излезе од станот. 

Значи, на момент замислив како се подигнува во седеч-
ка положба, само што сега не се придржуваше на тонет 
столчето, но тогаш се сетив на Естер, дека можеби, сепак, 
ќе се врати, многу посакував да го види исушеното тело, 
со вкочанети прсти на кои беа гризените ноктите од по-
следната ноќ, а на нив сите седум спомен прстени, почну-
вајќи од прстенот за најдобра женска улога на сезоната, 
па прстенот од Друштвото на поети, сè до спомен прсте-
нот од Московскиот фестивал, на кои одамна го немаше 
златото и кои кожата на корењата на прстите ја бојадису-
ваа де зелена де црна, зависно од тоа дали се направени 
од бакар или алуминиум. Сакав да ја види косата залепена 
од лакови, жолта небаре слама, на која со години сè поне-
рамномерно беше нанесувана боја, косата низ која веќе 
се наѕираше сивкавата боја од кожата на главата, градите, 
повторно затегнати поради мртовечката вкочанетост, на 
кои некогаш одамна, по само месец и пол доење, ставаше 
сол за да не ѝ се истегнат брадавиците, но најмногу сакав 
да го види мртовечкиот поглед, којшто воопшто не се раз-
ликуваше од живиот, и чијшто синкав мир од сабота ќе ја 
осветлува длабочината на еден гроб што чека празен пет-
наесет години, бидејќи по смртта нејзините очи не смееја 
да се затворат.

Не беше потребен некролог, бидејќи повеќе од деце-
нија и половина немаше познајници, а не ни сакав никој 
освен Естер да дојде на гробиштата Керепеши. Всушност, 
од дното на душата ги мразам некролозите, во фиоката 
на мајка ми имаше барем триесетина. Забораваа да ѝ го 
избришат името од некои протоколарни списоци, та по-
штарот дури и пред година и пол донесе еден, и таа со 
денови го читаше – кутриот малечок Винклер, колку ли 
само добро ја одигра улогата на Арпагон, зарем не е ужа-
сен животов: ете, дури и толку надарените актери, зарем 
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нема исклучоци? Страшно. Едноставно, страшно. Нико-
гаш немој да заборавиш сине – денес Винклер, утре ти. 
Тука нема пардон.

А понекогаш сите ќе ги извадеше од фиоката и ќе ги 
наредеше врз работната маса, еден до друг, како пасијанс. 
Веќе беа замачкани од постојаното превртување, како 
картите на Циганка гатачка, само што тука беше многу 
полесно да се прочита времето на смртта... трагично, не-
надејно или по долга и тешка болест. Додека го пиеше 
чајот од нане можеше со часови да ги средува некролози-
те обрабени во црна рамка, според датумите, според годи-
ните на старост или според религијата.

Во просек протестантите живеат шест и пол години 
пократко од нас. Тоа, веројатно, не е случајно. Таквите 
работи, сине, никогаш не се случајни, рече.

Мајко, веројатно, сте во право, но сега мора да рабо-
там, реков, а таа се врати во својата соба и почна да прес-
метува кои живеат најдолго.

Претходната недела бев на книжевна вечер некаде на 
провинција. Ги прифаќав поканите не толку за парите, 
колку поради потребата да земам свеж воздух. Средив сè 
околу набавките, направив топол оброк, а потоа ја заклу-
чив во станот и за време на вртењето на клучот уште ед-
наш го слушнав нејзиното: когасевраќашсине?

Што побрзо, мајко, најдоцна утре навечер, супата е во 
фрижидерот, немој да заборавите да ја подгреете, а теле-
визорот исклучувајте го преку ноќ, ѝ повторив на вратата 
заклучена со сигурносна брава на којашто однатре го ста-
ви и синџирчето, од нејзина страна со причина, како што 
со причина во куќата имавме и апарат за гаснење пожар 
и безброј средства за дезинфекција, и вертхајмова каса 
брава, а со причина не ме тераше со недели да ја отворам 
поштата кога на телевизија виде што останало од некој 
министер или градоначалник по отворањето на поштата. 

Парчиња месо, синко, ги покажаа и остатоците од ра-
ботната маса, рече и брзо појде до тоалетот небаре отво-
рањето на писмата ми го препуштила само затоа што ѝ 
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се моча. А потоа една вечер тропна на вратата од мојата 
соба, застана на прагот, оти кога бев дома никогаш не вле-
гуваше, и почна, мислиш да ме убиеш со димот од цига-
рите, а јас одговорив дека веднаш ќе проветрам, мајко, но 
остана да стои пред вратата.

Што ви е, мајко, прашав.
Добро знаеш. Немој да ги читаш моите писма. Ова е 

мој живот, мој личен живот што тебе не те интересира, 
разбираш? А јас реков дека е во ред, отсега нема да ги 
отворам, но навистина е време да си легне оти е три часот 
по полноќ; и последните месеци веќе не ѝ пишував. 

Пеш отидов до железничката станица, опуштено, едвај 
триесет минути, ми требаше прошетка. Многу често ќе 
прошетав пред да појдам каде било, макар и до продав-
ница, секогаш ќе направев круг во музејскиот парк или 
околу нашиот кварт, додека се подготвував за реченици-
те што не завршуваа со мајко. Иако, не беше сосема точ-
но. Не само за поинакви реченици, туку и за поинакви 
движења, морав да се подготвам и за поинакво дишење. 
Првите неколку минути ми беа како да се наоѓам на ни-
чија земја, бидејќи, на крајот на краиштата, последните 
петнаесет годишни времиња се менуваа меѓу когаќе-
севратиш и кајбеше, се излеваше Дунав и на делови се 
распаѓаше една срамна империја. Од когаќесевратиш до 
кајбеше се одвиваше сè: брокерите на берзите втемелија 
нова вера, вештите книговодители го препишаа Открове-
нието на Јован, торнадата добиваа имиња по познатите 
пејачки, додека земјотресите ги нарекуваа според полити-
чарите, петнаесет од нив добија Нобелова награда за мир, 
а исто толку старици побегнаа со чамци до последниот 
остров за сакати. Три социјални закони заживуваа меѓу 
когаќесевратиш и кајбеше, триста сателити беа испратени 
во орбитата, во Азија три јазици беа прогласени за мртви, 
додека во Чиле уривањето на еден рудник уби триста по-
литички затвореници. Помеѓу когаќесевратиш и кајбеше 
пропадна и се затвори продавницата во соседството што 
работеше дваесет и четири часа, нашиот стар поштар го 
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изгуби видот од шверцувана вотка полна со метил алко-
хол и како гејзир изби сета валканост од главната канали-
зација на престолнината. Но, меѓу тие исти две прашања 
настојникот од стомакот на својата ќерка успеа да го ис-
клоца зачнатото дете, оти четиринаесетгодишната Емеше 
призна како искрено со сето срце го сака чичкото, настав-
ник по физичко, и не сакаше да оди да абортира, а татко 
ѝ првпат ја клоцна во стомакот токму тогаш кога мајка 
ми ме праша кога ќе се вратиш, а додека се враќав откај 
Естер и излажав дека сум бил на некаков концерт, Емеше 
веќе ја направи првата операција.

Мислев, доколку се согласам да присуствувам на кни-
жевната вечер ќе издржам сè што носи истата; на крајот 
на краиштата, сепак, таму сум по сопствена волја. Значи, 
ако има прашања ќе одговорам, во краен случај, човек и 
затоа го викаат во провинциска библиотека – за да има 
можност да прашуваат: зошто пишувате, што работите 
во моментов и дали сте задоволни со постигнатиот успех 
или повеќе сте очекувале? На лист запишав неколку одна-
пред смислени одговори, за таму да не мора да ја чешам 
главата, инаку сум многу бавен, моите импровизирани 
одговори најчесто се кратки, а веќе ми се случи за мал-
ку да цркнам од срам кога прифатив разговор во живо на 
телевизија, водителката прашуваше тројца писатели ис-
товремено, и кога мене ми дојде редот да кажам зошто 
пишувам, единствено нешто на што можев да мислам е 
како мајка ми седи дома пред телевизорот, пие чај од нане 
и кога ќе се вратам дома ќе ме праша кајбеше сине. Тогаш 
во емисијата реков дека пишувањето, всушност, преставу-
ва самоубиство на страшливците, но веднаш почувству-
вав дека не требаше да го кажам тоа, бидејќи водителката 
во истиот момент ме пронижа со фактот дека може да ми 
наведе многу писатели кои за самоубиство избрале јаже 
или товарен воз, а оттогаш, секако, разговорот го водеше 
само со останатите двајца писатели во студиото, коишто 
несомнено даваа промислени одговори, а јас наредните 
триесет минути само седев под зажарените рефлектори, 



10

на магарешка клупа поради една невешта реченица. А 
кога се вратив дома мајка ми ме праша кајбеше сине, цел 
ден ме оставаш сама, не работи ниту телевизорот, а знаев 
дека не му фали ништо, дека по емисијата едноставно го 
сменила каналот за да може да се прави дека ништо не 
видела.

Потоа се навикнав со себе да имам однапред подгот-
вени одговори, а некое време од новинарите почнав да 
барам напишани прашања, ми беа потребни речиси две-
три ноќи за да можам на оние неколку зошто да дадам 
колку-толку поприфатливи одговори што ќе ги заинтере-
сираат читателите на книжевните и женските списанија. 
Одговорите не беа детални, туку беа многу далеку од вис-
тината, како и оние нисамиотнезнам и ијасбисакалдаз-
нам, но барем беа разбирливи и досетливи, и не морав да 
се срамам од нив; но сеедно, значи, решив да се обидам 
да одговорам на очекувањата, кои си беа сосема на свое 
место, а ако по книжевната вечер бидат послужени сар-
ма и ракија, тогаш ќе им се придружам и нема да глумам 
дека ми е лошо, како пред половина година кога мислев 
да се спасам од вечерата со претседателот на општината и 
неговата свита, а потоа мојата глума беше толку успешна 
што не можев да го запрам повраќањето во бифето на же-
лезничката станица.

На крајот железничарот ме однесе кај него дома, кај 
нив ја поминав ноќта, а мажот кога и да излезеше да ја 
смени положбата на шините, сопругата веднаш ќе ми 
приј деше и ќе ја заменеше влажната облога на моето чело.

- Сега поминува полноќниот брз воз – рече и ми стави 
на челото студена облога.

- Сега поминува патничкиот во еден и триесет – рече 
и повторно ја накваси облогата во легенот. А кога поми-
нуваше товарниот воз во три и петнаесет, се развикав оти 
цицките ѝ се солени, курво, а жената почна да плаче и да 
го моли мажот со велосипедот да појде по лекарот, мажот 
одговори дека нема потреба, бидејќи се однесуваше на 
мене и на онаа по која врескам.
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Ме разбуди силната врева на возот во десет и четири-
есет и пет минути, подобро ми беше, железничарот дре-
меше на стол потпрен врз прозорската штица полна со 
герании. Железничарска капа му беше на тилот и го шти-
теше од сонцето, а жената ми принесе кајгана со кромид 
и голема шолја чај, седеше наспроти и додека чистеше 
млад грашок или грав, молчаливо гледаше како јадам. Не 
можеше да се чуе ништо освен ‘рчењето на железничарот, 
тивкото удирање на зрната грашок или грав во садот, не-
баре капки дожд, и звукот на приборот за јадење кога го 
гребев дното на чинијата, како тие звуци да ја исполнуваа 
целата вселена од почетокот на времето. А виљушката се-
когаш ќе заѕвечеше по дното на керамичката чинија токму 
кога жената ќе отвореше нова мешунка; така ние тројца ја 
свиревме музиката што ја исполнуваше вселената, додека 
не исчезна мојата кајгана и додека садот не се наполни со 
грав, не се сеќавам веќе, а и не е важно.

- Имате цигари? – праша жената.
- Ќе купам во бифето во возот, – реков.
- Во возот нема бифе, – рече и извади три цигари „сим-

фонија“ од џебот на мажот ѝ.
- Благодарам, – реков.
- Чувајте се, – рече.
- Ќе се чувам, благодарам, – реков и веќе се возев кон 

Пешта со патничкиот во дванаесет и десет, иако за миг 
помислив дека нема да се вратам никогаш повеќе. МАВ1 
мора да има и на друго место иста таква службена куќич-
ка со една соба, кујна и градина; онаму каде што се раз-
двојуваат шините. 

А кога стигнав дома мајка ми не сакаше да се поздра-
ви со мене, бидејќи доцнев половина ден. Само седеше 
во собата, пред екранот со многу снег, бучно го мешаше 
чајот од нане, стави капки валеријана, а потоа пред огле-
далото украдено од нејзината поранешна театарска гар-
дероба го намести својот свилен домашен фустан, некое 
време во претсобјето ѕвечеше со синџирчињата на врата-
та и дури отпосле застана на прагот од мојата соба. Долго 

1 Унгарски железници (Заб. на прев.)
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го слушав нејзиното возбудено дишење, го чувствував ба-
демовиот мирис на нејзината кожа и знаев дека подготви-
ла говор; го спуштив перото и мислев што да кажам, така 
бевме навикнати, и конечно тропна на вратата.

Кајбеше сине, праша, иако точно знаеше каде сум бил.
На книжевна вечер надвор од градот. Читав фрагмен-

ти...
Ти забранувам тоа ѓубре да читаш пред луѓето.
Зошто е ѓубре, мајко?
Знаеш ти многу добро. Повеќе не пишувај некролози 

за мене.
Мајко, тоа се раскази.
Она што го пишуваш е одвратно. Ѓубре. Одвратно 

ѓубре. Сето тоа е производ на твојата закржлавена во-
образеност. 

Можеби е така мајко. Можеби сте во право, но сега 
легнете, веќе помина три часот, реков, а навистина беше 
во право, имено, дури и поголемиот број мои познајници 
беа убедени дека мајка ми веќе со години е мртва. Најдо-
брите критики го китеа споменикот подигнат во нејзина 
чест, моите бледи љубовници за една ноќ се распрашуваа 
за неа, а место одговор само ќе се облечев и ќе прашав 
каде се наоѓа најблиската автобуска станица, бидејќи не-
маше смисла меѓу два коитуси да кажам дека мајка ми се 
заблагодарува, одлично се чувствува, само што со години 
не излегува, дури ни во ходникот на зградата.

Во еден правец, ѝ реков на благајничката на железнич-
ката станица Келети, бидејќи сакаше да ми даде повратен 
билет, но, никогаш не купував повратен. Освен тоа, сум 
видел погрешен возен ред, на оваа линија ќе мораше да се 
преместам некаде среде патувањето, првин помислив да 
телефонирам или да испратам телеграма, па повикувајќи 
се на болест да го откажам својот настап на книжевна-
та вечер, бидејќи четириесет минути чекање на следниот 
воз некаде среде унгарската Недојдија за мене беа како 
четириесет дена пост. Јаловите карпести предели ги це-
нам повеќе од овој шпајз на Европа. Односно, ги мразам 
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брановидните полиња со пченица, иако немам некоја по-
себна причина, едноставно така е. Некој не поднесува ри-
дести предели, други го мразат морето, а јас рамницата 
– и тоа е сè. Значи, испадна дека ќе морам да се префрлам 
и сакав да се вратам, но потоа се сетив на нејзиното срам-
но врескање минатата ноќ и ѝ реков на жената дека се-
пак ќе го земам билетот, тешејќи се себеси дека добро ќе 
ми дојдат четириесетина минути чекање, барем ќе имам 
време да го прегледам текстот што вечер ќе им го читам 
на луѓето. Потоа се сетив дека и Јудит од истиот колосек 
тргна за Белград и дека има петнаесет години оттогаш. 
Цели петнаесет години на мајка ми ѝ носам витамини и 
капки валеријана од аптека, кармини, лакови за нокти и 
бои за коса од парфимериите, дека петнаесет години седи 
во сивото осветлување на телевизискиот екран или пред 
полуслепото огледало. Да бидеме искрени, веќе со години 
е мртва. Обичен труп чијашто смрдеа се разблажува со 
чај од нане, а со течните пудри на кожата ѝ дава човечка 
боја. Мртовец што игра пасијанс со некролози со одамна 
истечен рок. Мртовец што живее со петнаесет години ста-
ри ревии за телевизиска програма. Непотребниот печат 
го собираше во собата за слуги заедно со шишенцата кои 
можебиќеѝсенајдатзанешто и штетаедасефрликогаетол-
куубава со празни кутии од бонбониери. Така живееше: 
собираше отпадоци и се допишуваше со мојата постара 
сестра, не насетувајќи дека всушност се допишува со 
мене. Веќе ни стручњаци не можеа да направат разлика 
меѓу ракописот на мојата лева рака и острите и сурови 
зборови од десната рака на сестра ми. И дека моите писма 
познајниците ги праќаа по пошта од Антверпен, Бомбај 
или Њујорк, ги лажев дека собирам поштенски марки со 
печати од ковертите од странство. 

Пред петнаесет години пристигна последната разглед-
ница од Јудит, навистина самата ја испрати: Почитувана 
мајко, ако сакате да ме видите, тогаш нека не ви ги затво-
рат очите – пишуваше од Каракас, а кога пристигнуваа 
само пари од една циришка банка, точно секој седми во 
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месецот, прецизно како швајцарски часовник и со таин-
ственоста на швајцарските банки, та петстотини франци 
ѝ следуваат и на најподлата мајка. Така по разгледницата 
од Каракас, со левата рака ги пишував сите писма и водев 
сметка во нив да нема збогување, никакви испитувачки 
прашања, сакав да бидат само обични знаци за животот 
на ќерката што беше жива погребана и животот на мајка-
та што жива ја погреба. Почитувана мајко, овој месец ќе 
имам три настапи во Стокхолм, повторно ќе пишам пред 
Божиќ, го поздравувам брат ми, секако, и вас – пишува-
ше мојата лева рака, бидејќи следниот ден некој патуваше 
токму за Стокхолм, додека десната до најситни парчиња 
го дробеше догорчето во пепелникот. 

Неколку недели по срамното погребување на сестра 
ми, очигледно беше дека мајка ми никогаш повеќе нема 
да излезе од станот, и тоа не само поради мигрена. Та от-
сега ќе живее во гробницата од осумдесет квадрати, опре-
мена со сценографија украдена од театарот. Фотелјата ѝ 
припаѓаше на леди Магбет, креветот го користеше Лаура 
Ленбах , а комодата Ана Каренина. Дури и штицата за ве-
це-школката беше од некоја пропадната претстава, додека 
позлатеното синџирче над истата клозетска школка беше 
изваден од метална завеса од театарот. Тогаш мислев дека 
неколку писма можат да помогнат, но не мислев дека 
мајка ми ќе одговара на нив. Дека ќе почне да се допи-
шува со ќерка ѝ која ја прогласи за мртва и ја погреба на 
срамен начин. Тоа не ми падна на ум, не беше логично, а 
тогаш уште ѝ верував на логиката, како кучето што води 
слепец или попрецизно, како на инвалидска количка што 
внимателно се одржува и никогаш не откажува. Можев да 
се заколнам дека логиката управува со нашите постапки. 
Нацртав дури и причинско-последичен синџир на нашиот 
дотогашен живот: по која реченица што следува, односно 
што му претходеше на секој направен гест, опседнат бев 
со такви работи. Цртав слики и пишував белешки, сè зе-
мајќи предвид; од денот кога емигрираше сестра ми, до 
последната разгледница од Каракас. Само на деветнаесет 


