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Еве што ќе се случи, некако ќе успеам да се видам 
во огледало или излог, и на педесеттина страници ќе ви 
се опишам себеси. Овој метод ми се чини некако нереа-
лен зашто и да си го видам одразот во излозите, по прво 
ќе врескам од ужасот, отколку што ќе си ја накривам 
главата и ќе изнесам одмерени, прибрани забелешки. А 
и секогаш сакам да знам како изгледаат луѓето уште на 
самиот почеток, зар вие не сакате? Зашто добро ќе се 
изнервирате кога ќе откриете, многу подоцна, дека сум 
некоја Теси, психопат и стокилаш, со рамни табани и 
мустаќи, или — уште полошо — некоја омразена суч-
ка со пореметен метаболизам која се шета во Прада и 
смрди. 

Па, да расчистиме некои работи. Јас не смрдам. 
(Смрди другарка ми Ембер, која ќе ја запознаете подоц-
на. Хобија ì се булимија и книги за самоподобрување. 
Мене хоби ми е да сочувствувам.) И немам сто кила, 
иако како што влегувам во зрела 40-ка, тешко дека може 
да кажете дека сум тенка или слабичка. Што друго? Ме-
тар седумдесет и пет, со темна коса, зелени очи—о, па 
ова звучи секси, што па и не е баш така. Ако ја прашав-
те Кејт, мајка ми, таа многу жално ќе ја мрднеше гла-
вата како да сум некое посебно драгоцено маченце кое 
умрело во трагични околности, и ќе ви кажеше дека сум 
се „запоставила страшно“. А и има право. Знаете, си 
имам маж, куќа, деца: зошто да не се нагнетам крофна 
- две наутро за да прославам? Или пак, една штрудла со 
кајсија или буквално едно цело пакетче Принглс... Затоа, 
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сакам појаси со ликра и широки блузи, иако потајно ми 
се допаѓаат курвински чевли и проѕирна свила (кои се 
трудам да ги контролирам зашто никој на родителски не 
сака да изгледа како некоја мајка курвичка). Најдобриот 
начин да се опишам себеси е следниов: сè уште не но-
сам хеланки за затегнување, но не е ни дека не ми се 
чинат како едно страшно корисно парче облека. 

Се викам Клара, и имево ми се допаѓа, а се презивам 
Хат, што па и не ми се допаѓа толку, макар што ова во 
оние моменти кога се мразам себеси ми овозможува да 
се замислам како Џеба Хат. Корисно е. Имам две деца, 
Чарли, кој има шест години и Џек, кој има три. Имам 
сопруг, Роберт, кој е мистерија (дали некој воопшто знае 
што се случува во главата на својот маж или пак ова 
само мене ми се случува?), но доста привлечна. Пишу-
вам хонорарно за едно списание, имам голема куќа и 
убава облека и пријатели кои не смрдат како и некои 
кои смрдат. Имам триесет и три години. Но, има денови 
кога се будам со едно подмолно чувство дека животот 
не ми е таков каков што може да ми биде.

Во овој момент, вие веројатно би сакале да знаете 
како го фатив маж ми. Понекогаш навистина си се чув-
ствувам задоволна со самата себе. Ја гледам другарка ми 
Темзин, триесет и четиригодишна, немажена и очајна, и 
ми е убаво на душата. Ама понекогаш, љубомората тол-
ку ме совладува —не се сеќавам кога последен пат сум 
излегла, пиела мартини и флертувала со непознати цела 
вечер — што се чувствувам принудена да започнам со 
предавања, демек разговараме, за сите работи што може 
да тргнат наопаку ако некој —секако зборуваме сосема 
хипотетички— проба да роди дете на триесет и пет го-
дини или подоцна. Ова е така затоа што, иако се чини 
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поинаку, јас сум а) на страната на детето и б) не сум 
толку фина.

Како го фатив маж ми: зошто, фората е да си млад 
и привлечен. Не, не баш. Фората е да не гледаш. Роберт 
и јас имавме дваесет и пет години кога се зедовме, што 
е доста рано за денешно време, а јас бев за тринаесет 
килограми послаба и по малку си бев кокетка, што по-
могна. Можам да го кажам ова сега, кога сум стара ома-
жена госпоѓа, сега кога кокетерство за мене е далечно 
минато — како и мојот целулит. Не знам што навистина 
се случи. Се запознавме, се заљубивме и се зедовме. Не 
треба да си очаен, ова често ì го кажувам на Темзин во 
оние мои моменти кога сум злобна. 

Како и да е, осум години! Зар ова не е за чудење? И 
без газот да ми шета наоколу. Всушност, барем не цело-
сно. На една забава, пред две години, бакнав еден што 
ми беше дечко порано, но мислам дека ова не се смета. 
Нели? Беше само набрзина, иако намерата беше посил-
на. Се трудам да не мислам на ова пречесто. Мажените 
жени со вакви намери може да се споредат со одврза-
ни кучиња. Луѓето како мене навистина не треба да го 
прават ова. Или пак да мислат зошто би сакале да го 
направат.

Мајка ми е на телефон. Наредната недела му е ро-
денден на Роберт и таа вели, ние ‘треба’ да направиме 
план. Она што јас би сакала да го правам е да одам на 
вечера, во ресторан, сама со маж ми. Но за жал, живо-
тот не е толку едноставен. Моето семејство е такво што 
секој сака да се меша во сечија интимност. Па за роден-
денот на Роберт сите ќе вечераме заедно: јас, Роберт, 
мајка ми, Кејт, моите полусестри, Иви и Фло, нивните 
дечковци и мојот полубрат, Том. Не дека се согласуваме 



10

премногу —освен со сестрите— но, затоа што потек-
нуваме од фамилија од каква што потекнуваме — ‘рас-
цепкана’ е придавка која е соодветна, како и ‘нефунк-
ционална’ — ни се допаѓа идејата за ваквите собирања, 
барем теоретски ако не и практично, а најмногу на мајка 
ми, врховниот матријарх. Вечерите често завршуваат со 
жестоки расправии, и некој секогаш плаче. Една од ра-
ботите што ми се допаѓа кај Роберт е неговата смире-
ност во ваквите ситуации, кои изгледа му се забавни, а 
не исцрпувачки.

Како и да е, евеееееееееееее ја мама:
‘Клара?’
‘Да, Кејт.’
‘Не ми зборувај така незаинтересирано, Клара. Јас 

сум ти мајка.’
‘Знам, Кејт. Ти си ми. Зар тоа не е благослов?’ Ќе се 

убијам за мајка ми. Ќе се убијам.
‘Неучтиво е да ми зборуваш како да ти е досадно 

и да си саркастична.’ Кејт сега почнува да се нервира. 
Кејт врие.

‘Не зборувам така, Кејт. Навистина, ти си благо-
слов.’ И така е. Некогаш е. Но, не и денес.

‘О, боже, Клара. Ама си подла и дрска. Исто како 
тој простак. Се гледа на кого си.’ Ова се однесува на 
татко ми. Тој и Кејт беа во брак шест месеци. По него 
следуваа уште двајца, а се подготвуваме и за четвртиот, 
кој кај и да е ќе се појави. Се гледа на кого сум, очиглед-
но. Пипо!

‘Кејт. Роденден му е на Роберт. Вечера. Кај ќе оди-
ме? Се слушна со Иви? Со Фло?’

Следува пауза кога Кејт нешто мумла.
‘Ти мислиш дека јас немам попаметна работа од тоа 

вас да ве бркам по Лондон? Така мислиш? Јас сум мно-
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гу зафатена. Многу зафатена. Најзафатена, Клара. Не 
можеш да очекуваш да ти бидам секретарка.’

‘Знам, Кејт. И јас сум зафатена — момците...’
‘Момците! Кутрите деца. Не ги мешај нив во ова.’ 

Децата ми се секогаш ‘кутри’ кога Кејт ќе ги спомне 
веројатно зашто јас сум ì мајка, а не Кејт. Има и многу 
мажи кои за Кејт се ‘кутри’, зашто се несреќни што не 
се оженени за неа.

‘Кејт, ова со вечерата беше твоја идеја. Ама ајде. Јас 
ќе ги соберам сите. Штом си ти толку зафатена, а штом 
мојот живот е еден огромен вакуум.’

‘Hola!’ Кејт наеднаш ми се дере во увото. ‘Hola! 
Овде горе! Во дневната! Го донесе ли оној бледорозеви-
от Шанел? El pinky? Para los ноктите? Клара, душо, 
Кон  чита е овде за мојот маникир. Па си мислам. Твоите 
нок ти се ужас. Се стресувам кога ќе помислам на нив. 
Ама баш ми се повраќа. Јави ми се после.’ И ми спу-
шта.
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Многу мислам на тоа што прави Роберт кога е во 
купатило, неговата мистериозност овде е најочигледна. 
Зашто маж ми тајно оди по надвор, како некоја многу 
срамежлива мачка.

За осум години брак, не бев свесна дека оди во купа-
тило за да биде сам. Не дека се жалам, очигледно — не 
сум како некои наши пријатели кои уживаат буквално 
сè да прават заедно (‘Подобро да си се олесниш отколку 
да стискаш! Ха, ха, ха’). И навистина нема да сум вооп-
што среќна ако Роберт се реши да си се олесни додека 
сум јас во бањата. Не е дека јас копнеам да влезам во 
купатилото и да ме удри бран од освежувач. 

Ама пак си мислам дека е чудна, таа негова мач-
ковидност кога се работи за одење по надвор. Еј, осум 
години. Секако, под ова се подразбира дека оди по над-
вор — поточно не ни знам. Можеби никогаш не кака. 
Можеби тој е некој биолошки феномен и јас треба да го 
посочам неговото постоење на Англиското медицинско 
друштво, тие да пратат луѓе во бели мантили за да на-
прават некои тестови на неговиот анус.

Вррррррртам. Гледате? Ќе ја смачкам колата и сите 
ќе испоумреме. Не смеам да мислам на анални проби 
додека ги возам децата на училиште. Ако ја удрев кола-
та, децата ќе ги изгубеа животите поради една помисла 
на задник. И тоа не ни слатка, мајчинска мисла на за-
дник, како на пример, црвенило од “памперс” или пеле-
на или “павличева маст”. Мисла за проба: лоша мисла. 

Понекогаш се чувствувам целосно изолирано, до-
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дека возам (некако) механички, зад стаклото. Наеднаш 
сфаќам, и не е прв пат, дека воопшто не си го познавам 
маж ми, а тајното одење во купатило е симптом на мое-
то непознавање. А кога сме кај тоа, зошто ми е ваков 
животот? Ова утро пак задоцнив, пак возам по долни 
пижами, пак во џемперот на Роберт. Без трошка шмин-
ка (кога сме веќе кај ова, јас сум сигурно престара за 
напудрен нос во 8:42 — имам триесет и три години, не 
четиринаесет). Но, еве сме пред училиштето и сите се 
совршено стокмени. Пак. Ете ја Кармел — со многу пу-
дра, ама барем е мат. Ете ја Џејн, изгледа тип - топ во 
својот модерен костим и во штиклите кои ì се и секси 
и скромни. Толку ослабела што заличува на лезбејка од 
30-тите. 

Секоја минута ќе треба да излезам од колата по пи-
жами.

Ете ја Наоми, изгледа свежо, иако знам дека никој 
не изгледа така кога ќе стане наутро ако добро не на-
несе maquillage. 

‘Мамооооооооооооооооо!’
‘Не сега, душо, се паркирам.’
‘Мааамооооооооо!’
‘Се паркирам.’
‘МААААМ...’
‘Престани, Чарли. Се паркирам. Не ме нервирај, ќе 

те скршам.’
Еве, ова е уште една работа што не е како што тре-

ба. Јас не им зборувам на моите деца како мајките во 
книгите. Мислам, Чарли има шест години, а речникот 
веќе му е катастрофа, јас толку пцујам, а тој има една 
цела палета на одвратни, доста вознемирувачки навре-
ди. ‘Ти глупав идиоте,’ му вика на брат му. ‘Ѓаволот ќе 
дојде и со огромна вилушка ќе те набоде на газот.’ Или 
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на некое несреќно детенце кое ќе дојде да си играат 
тоа попладне, ‘БОЖЕ, ти досадно суштество. ШТО Е? 
ЗБОРУВАЈ, чувај боже. Господ да чува и да брани.’ Јас 
само себе си се обвинувам. Ова почна со благородна на-
мера да не бидам една од оние жени кои им испуштаат 
некои чудни звуци на своите деца. Но сега постојано 
заборавам дека децата ми се мали и дури и јас се грозам 
од силината на нивниот речник.

Ја паркирам колата.
‘Што беше проблемот, Чарли?’
‘Мислам дека имам вошки’, вели Чарли. ‘Целата 

глава ме чеша’. Ме моли со погледот, со своите крупни 
плави очи. Не знам од кај им е тенот на моиве деца — 
светла коса, светли очи. Понекогаш се чувствувам како 
нивна дадилка или како црна јужноамериканска гувер-
нанта.

Џек си го испушта мечето од возбуда. ‘Со нозе?’ 
прашува. ‘Вошки со глави и нозе и огломни ЗАБИ и 
мали патлачиња.’

‘Дај заќути, Џек,’ вели Чарли. ‘Ти моронско лазал-
че. Ти си барбика.’

‘А ти си Синди’, враќа Џек и си продолжува како 
ништо да не било. ‘Вошки! Тие ти серат по главата!’ Тој 
блика од среќа. ‘Ќе ти серат по цел ден. Бјак! Гадно.’

Некогаш, откако ќе ги однесам децата на училиште, 
се чувствувам толку изморено, иако е само 9:00 часот 
наутро.

Ова утро, со страшната неминовност на грчката 
трагедија, е утрото кога Наоми реши да ме прикова. Ме 
вика на кафе. Наоми ги остави своите три деца — сите 
беспрекорни со капутчиња, изгланцани чевли, прекрас-
но испеглани пантoлони. (Еднаш морав телесно да се 
фрлам на Чарли, да му ја фатам устата додека му ка-
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жуваше на Лајнус, најстариот син на Наоми, ‘Мама му 
кажа на тато дека се облекуваш како педерче’). Наоми е 
до вратата, си го гледа францускиот маникир и ме чека. 
Да ја знаеш — а јас ја знам, предобро — таа кришум 
прави вежби за карлицата. Ен-два-три, и дррррржи. Таа 
живее во страв да не ì се испушти откако една жена на 
час за полесно породување ì објасни дека некогаш кога 
се смее или кива пушта во гаќите. После ова, и на сама-
та Наоми секогаш и станува малку непријатно кога се 
смее, зашто е преокупирана да не дојде до ‘несреќа’. 

‘Клара! Душо! Па нели си смешна! Пак пижами, а? 
Што ти е тоа на ногата?’

‘Мармалад. Доцневме’, промрморев тешко и ја кол-
нев мајка ми за нејзините апсурдни телефонски јавувања 
уште во црни зори, а потоа се колнев и себеси зашто 
се правев дека ќе бевме барем малку поорганизирани и 
ако таа не се јавеше. 

‘И ние за малку ќе задоцневме’, вели Наоми, што 
не беше, мислам, ни приближно точно. ‘Направив пала-
чинки за појадок и малку подзадоцнивме.’

Појадоците на Наоми се легендарни: препечени 
лепчиња, палачинки, три вида свежо исцеден сок... Ни-
едно нејзино злато не оди на училиште со згрутчен готов 
појадок и чоколадно млеко. Знам, за Наоми и нејзините 
појадоци — поставени на масата, не од нога — исто 
како што знам за Наоми и третманите за лице и восоци-
те за препони, и постојаните диети и прамените секоја 
втора недела, и ова не треба да ми пречи, но ова утро 
ми пречи. Како може пријателка да ми биде жена која за 
ужина јаде киви?

‘Сере Ричард?’
Очите на Наоми нашминкани нежно, но ефективно 

— три нијанси на кафеава стручно помешани за да се 
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постигне тој природен изглед— видливо се отвораат. 
‘Клара! Како тоа мислиш сере ли Ричард?’
‘Така мислам, Ноумс, оди ли по голема нужда?’
‘Не сфаќам...’
‘Мора да дознаам. Многу едноставно прашање. 

Душо, дали Ричард оди по голема нужда? Дали кења? 
Дали кака?’

‘Секако дека тој... оди во ве-це.’ Наоми е засрамена, 
и по малку лута. ‘На што целиш, Клара?’

‘И ти имаш физички докази за ова? Звуци? Мири-
си?’ (‘мириси’, збор типичен за Наоми.)

‘Не биди вулгарна, Клара. Престани да ме испра-
шуваш. Ќе те прашав да одиме на кафе, но ова утро си 
толку чудна... не знам.’

‘О, боже. Извини.’ И навистина така мислам. Треба 
да сум пофина со пријателите, а не да ги зафркавам. По-
сакувам да не ја мачев Наоми — едно зашто поцрвене, 
навистина незгодно, а друго зашто наеднаш пред мене 
се појави една постојана слика на огромниот газ на Ри-
чард качен на школка. ‘Не знам што ми е’, додавам како 
да се извинувам. ‘Ајде, одиме на по кафе и ќе можеш да 
ми кажеш сè за забавата. А потоа треба да си одам и да 
го организирам роденденот на Роберт’.

И тргнуваме, во конвој, и двете мајки, опкружени со 
други мајки, во други коли, кои одат на други кафиња. 
Се чувствувам како мравка. Ми иде да излетам од кола-
та и да бегам. Кога и да ми се случи ова, јас си ги бројам 
работите поради кои треба да сум среќна, вака:

1. МАЖЕНА ЖЕНА сум. Сите сакаат да се омажат. 
Нели?

2. Имам прекрасни деца, иако 90 проценти од вре-
мето ми одат на живци.
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3. Имам редовен секс. Сексче.
4. Имам големо, сложено, но семејство кое крајно 

поддржува. Тоа е многу шармантно, навистина — еден 
вид модерно ирско семејство. Што се неколку проблеми 
со дрога и некој чуден случај на клептоманија кај (полу)
браќа?

5. На секого му се здосадува понекогаш. Подобро 
да ти е досадно со некого отколку да ти е досадно сам. 
Нели?

Работиве што, поради коишто треба да сум среќна 
деновиве, помалку ме убедуваат, особено овој петтиот. 
Ќе мора да измислам нови.


