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ПОГЛАВЈЕ 1

Одлучив да ја одведам мајка ми да умре во Амстер-
дам. Ехото на северниот ветер се слушаше и на тер-
миналот, а зад нас стада од сонливи луѓе итаа кон без-
бедносните порти.

Мајка ми стоеше до мене во тивок разговор со кос-
мосот додека пребаруваше низ нејзината чанта. Таа 
веруваше во максимално користење на багажот за 
носење и се погрижи да ги носам моите работи - и 
нејзините. Би ѝ предложил да испрати кутија или две 
по пошта или да плати дополнителна тежина, но таа 
нема да сака да чуе за тоа. Ѝ беше едноставно депре-
сивно да гледа како трошам пари.

„Како станот што го делевте со Зола”, продолжи 
таа додека ги стававме нашите работи на лентата на 
рендгенската машина.

„Многу високи барања има, таа жена. И тогаш таа 
само замина со некој Французин.”

„Тоа не е она што точно се случи.”
„Сети се, тебе ти е многу подобро без неа, Трупер. 

Знам дека не сакаш да зборуваш за тоа, но дозволи 
ми да го кажам ова еднаш и за секогаш: таа не те за-
служува.”

Мајка ми одеше низ портата за безбедност и ја 
запре млада жена во униформа која поминуваше со 
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метален детектор нагоре и надолу по нејзиното тело. 
„Нешто во вашите џебови? Ремен?”

Како и секогаш, кога ќе се изненадеше од нешто 
во мое присуство, мама се сврте и се загледа во мене.

„Само извади го ременот и помини повторно”, ре-
ков.

„Каква бесмислица. Претпоставувам дека треба да 
ги извадам и моите чевли, исто така?”

„Па, да, бидејќи гледам дека имате метална пета”, 
рече жената.

„Никогаш не сум сретнал некој толку груб во мојот 
живот. А сум била насекаде.”

„Тоа е стандардна процедура. Зголемена безбед-
ност по најн илевен.”

„9-11? Дали сега сите зборуваме американски? 
Мислиш, 9 ноември?”

„Мамо.“
„Не, навистина го мислам тоа. Прво побара да се 

соблечам, а потоа наредуваш наоколу со неразбирлив 
јазик.”

„Ајде да го завршиме ова.”
Пцуејќи скришно, мајка ми излезе. Службеничка-

та се сврте кон мене со мала кутија за гел за коса што 
неодамна го купив за мало богатство.

„Се плашам дека не можам да ви дозволам да го 
носите ова во авионот.”

Воздивнав, извадив од гелот со рацете, и го раз-
мачкав во мојата коса.

„Ах!” - мајка ми извика со смеа. „Види се сега, 
Труперу!

Каков фризер! Ја прекршува гравитацијата. Од-
лично!”
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За малку ќе ми се испуштеше шега за експлоди-
рачки гел за коса, но успеав да се гризнам за јазик. 
Немаше начин да се знае што може мајка ми да на-
прави ако ова се одвлече уште повеќе.

„Mein Gott!” - зајачи додека тргнавме кон патнич-
киот салон.

„Конечно, Трупер, излеговме! Па, мислам дека за-
служивме да седнеме и да се напиеме добар пијалак. 
Што велиш на тоа, Трупер? Ein Schnapps?”

Мојот живот не беше секогаш ваков. Само некол-
ку месеци порано живеев со жена која имаше секс со 
мене со приклучени светла и која најде удобност во 
брачниот кревет и миењето садови, сè уште уверена 
дека иднината ќе донесе барем малку побезцветен 
црвен тепих. Но среќата ми го сврте грбот. Љубовта 
ме удри удри во јајца. Во текот на една катастрофална 
недела во јануари, седумгодишната врска истече. Се 
најдов себеси лежејќи сосема гол во хотелска соба во 
Даблин, заслепен од токсични нивоа на алкохол и во 
потполно бессознание за тоа кој лежеше покрај мене. 
Мојата интоксикација беше таква што имав тешко-
тии да го разберам полот на личноста и не го сфатив 
сè додека не бев сам повторно, дека, кој и да беше, 
сексуално се стимулирал тепајќи ме со полнети жи-
вотни. Искуството беше непријатно, но неопходно за 
моето лично растење. Полека сфаќав дека различни-
те сомнежи што ги собирав околу мојата врска се ба-
зираа на недоразбирањата. Ја потрошив мојата среќа. 
Лекцијата беше ужасна и сè што можев да направам 
беше да се вратам дома.

Тмурната пролет во 2008 година над Исланд ви-
сеше како скапани остатоци од мрачните длабочини 
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на историјата, заканувајќи се со финансиско уништу-
вање и лишување од сон. А потоа на мајка ми ѝ беше 
дијагностициран рак.

Ја придружував во болница помалку од еден ме-
сец пред да тргнеме на нашето патување. Таа носеше 
црвена, волнена блуза од два дела, како да веруваше 
дека колку подобро изгледа, потешко ќе му биде на 
докторот да каже лоши вести. Жена која изгледа вака 
шик на нејзина возраст тешко може да биде на уми-
рање.

Лекарот, сепак, беше гроб. Тој држеше пенкало до 
брадата и тропкаше на масата пред да почне да збо-
рува. Резултатите од тестот не беа добри и како што 
можевме да видиме на Икс-зраците, сивата површина 
на штитната коска растеше. „Веруваме дека она што 
го имаме овде е сарком на сврзното ткиво.” Мајка ми 
го погледна лекарот студено и го чекаше да продолжи 
на темата. „Фибросаркозата е еден вид на остеокар-
цином, кој е, всушност, прилично редок кај пациенти-
те на ваша возраст. Го има кај други цицачи, мачки и 
кучиња особено, но исклучително е ретко да се дијаг-
ностицира оваа болест на оваа возраст.”

„Навистина? И, дали има награда?” - праша мама.
„Молам?”
„Не. Поштедете ме од циркускиот чин, докторе. 

Ми кажувате дека имам болест која ја имаат само 
деца и домашни миленици, како да сум освоила на 
лотарија. Тоа е апсурдно!”

Нетрпеливоста на мама беше очигледна. Таа ќе 
мрчи за тоа дека медицинските професионалци се 
садисти кои се собрале на факултетот за медицина 
фасцинирани од раскази за грозните експерименти на 
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Менгеле. За неа медицинските сестри беа варијации 
на Херта Оберхаузер, нацистичка медицинска сестра 
кој ги убивала жртвите со вбризгување на керозин. 
Мама ја играше Херта во контроверзна претстава во 
малиот Монпарнас театар и знаеше за што зборува. 
Ги игнорирав овие негодувања.

Впрочем, таа не беше ваква само од неодамна. 
Мајка ми страдаше од фобија кон болници онолку 
долго колку што можев да се сетам, и направи некол-
ку напори да ме убеди да развијам слична недоверба 
кон медицинската професија. Мислеше дека е поум-
но да го следи примерот на големата тетка Еда, кога 
ќе се разболела малку: напиј се малку алкохол за да 
ја олесниш болката, а потоа уште малку за среќа. Јас 
ѝ кажав дека силните алкохоли тешко би биле лек за 
ракот и дека таа мора да биде има повеќе разбирање 
за болничкиот персонал. И, претпоставувам, таа се 
обиде, иако не успеа многу.

„Можеби требаше да отидам на ветеринар, докто-
ре?”

„Не, не, не воопшто, г-ѓа Брием”, лекарот пелтече-
ше. „Поделбата на клетки кај луѓето од ваша возраст 
не е многу брза, што значи дека болеста се шири по-
бавно.”

„Точно. И така, се разбира, ќе го поправите ова 
пред тоа да се случи.”

„Па”, почна лекарот, одвлекувајќи во долг говор 
за да објасни дека работите се малку посложени. Се-
како, имаше случаи каде што лекарите успеале хи-
руршки да го отстранат саркомот од сврзното ткиво, 
но беше потребен многу голем тим специјалисти за 
таква операција. За жал, исландските болници немаа 
опрема, ниту работна сила за таква операција.
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Операцијата ќе треба да се случи во САД, но би-
дејќи постапката сè уште беше експериментална, таа 
нема да падне под исландскиот систем за здравствена 
заштита. Мама ќе мора да плати самата.

„Има, сепак, доста добри шанси за добивање на 
спонзори за полупрофилирани операции од овој вид. 
Хирурзите можат да се откажат од нивните надо-
местоци, а истражувачки институти инвестираат во 
операции во замена за ексклузивни права на добиени 
информации.”

„Добро, добро”, реков, веќе надевајќи се. „И како 
да го направиме ова?”

„Можам да разгледам, да направам неколку ба-
рања. Фактот дека ова е толку редок случај треба да 
работи во наша корист.”

„Не разбирам каде одиш со ова”, рече мама.
„Дали мислиш дека сум некакво морско прасе? И 

двајцата знаеме совршено добро дека никој нема да 
плати за оваа операција. Јас не сум славна личност. 
И која компанија ќе даде богатство за една стара 
вештерка од Исланд?”

Никогаш не сум ја слушнал мајка ми да се наре-
кува стара и, секако, никогаш како вештерка, но, се 
чинеше, дека го постигна саканиот ефект: докторот 
одеднаш немаше зборови. Тој гледаше празно во неа 
и го вртеше пенкалото нервозно.

„Видете, мислев дека работата на докторот е да 
им помогне на пациентите”, мајка ми продолжи, „за 
да не развиваат лажни надежи за некоја американска 
утопија.”

„Ако ние самите платиме за тоа”, се вмешав „...
Дали имате идеја колку би чинело?”
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Лекарот наведе неколку астрономски броеви кои 
беа надвор од моето разбирање. Она што го сфатив 
беше дека, дури и ако го продадеме станот, ги повле-
чам сите мои заштеди, ги продадам сите внатрешни 
органи што можам за остатокот од мене да не робува, 
тоа немаше да биде ни приближно доволен влог во 
трошоците.

„Не вреди, Трупер. Сето ова за шут во мракот? Не.”
„Како што реков, ова е најветувачката опција што 

ја имате”, лекарот промрморе „но, постојат алтерна-
тиви. Една од нив е да не правите ништо: се очекува 
да живеете уште три до шест месеци. Дванаесет со 
хемотерапија. Друга е ампутација. Тоа би можело да 
ви купи пет години и со хемотерапијата претходно, 
би можеле...”

„Не ми ја земаш ногата.”
„Мамо!”
„Не доаѓа предвид. Имам шеесет и три години и 

сум ја имала оваа нога целиот мој живот. Ништо не 
може да го смени тоа.”

„Ова е прашање на живот и смрт.”
„Па, тогаш јас само ќе умрам!”
Таа се наведна напред во нејзиниот стол и се рас-

прсна во солзи. Тоа беше неподносливо.
„Ќе се бориме против тоа”, конечно успеав да ка-

жам. „Ќе сториме сè што можеме.”
„Да ми ја пресечете ногата? Да ме пумпаат со хе-

микалии од кои нема да можам да јадам? Само за да 
можам да стигнам до седумдесет и да ги поканам 
остатоците, полумртви страшилишта на некоја пате-
тична роденденска забава во масонска сала? Умирам, 
Трупер. Тоа секогаш беше прашање на време.”
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Таа стана и излезе надвор од собата. Лекарот ми 
предаде визит-картичка со број за итни случаи и ми 
рече да бидеме во контакт веднаш штом одлучиме 
како сакаме да продолжиме. 

Зедовме такси до дома. Мама отиде директно во 
нејзината спална и ме остави сам во дневната соба, 
опкружен со тишина впиена во години на сеќавања.

Јас пораснав во овој стан, заминав од дома и се 
вратив повторно во моите триесетти години со опаш-
ка подвиена меѓу нозете да се сокријам уште еднаш 
на таванот. Зголемениот волумен на моето тело во 
текот на изминатите неколку месеци обезбеди си-
лен аргумент за оние кои веруваат дека дебелината 
е растечки социјален проблем. Наутро ќе стоев гол, 
ѕверејќи се во себе во целата должина на огледалото. 
Моето надуено тело наликуваше на рибар кој носи 
торби со риба на неговите рамења.

Ја обвинував вродената хиперактивност, но дла-
боко во мене знаев дека вистинските виновници се 
пекарницата низ улицата и шери маратоните на кои 
со мама редовно им се препуштавме. Оттогаш имаше 
четири месеци откако Зола ме остави за тој францу-
ски стоматолог и неговата светла вилица.

Оттогаш мојот живот беше без смисла. Живеев во 
свет ограничен со шевовите на моите пижами. Ми-
нијатурниот карактер на овој свет беше ограничен на 
уште помалку значајни дела како што се онлајн борби 
со летање и автомобилски трки. Во вечерните часови 
ќе се симнев и ќе се напиев домашен пијалак што го 
правеше мајка ми, тврдејќи дека е подобар од какво 
било вино во продавницата за алкохол. Речиси секој 
аспект од моето тело и личност се предадоа на зако-
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нот за гравитација. Лицето ми се поду, а остатокот од 
мене беше некако густ, како бев голем тениски лак, од 
глава до пети. Немаше што да се сугерира, како што 
тврдев кога првпат се преселив, дека мојот престој 
на таванот беше привремен аранжман додека не нај-
дам стан за себе. Влегов во животот на мајка ми како 
штанд за друштвото што го сакаше и ние стареевме 
правејќи го тоа малку по малку; трошејќи ги нашите 
денови во пиење шери и читање тарот-картички до-
дека продолжував да си кажувам: Утре ќе продолжам, 
утре ќе го разбудам дебелиот газ и ќе започнам нов 
живот.

Но сè дотогаш, до денот кога ми беше кажано дека 
таа ќе умре, не се соочив со реалноста. Одев околу 
проучувајќи го станот во транс, заглавен во неиз-
бежноста на непостојаноста. Секој ќош и пукнатина 
станаа тунел во минатото. Фројд во правлива фор-
ма. Биографија на молекули. Мојот живот лебдеше 
и одеднаш бев преплавен  со олеснување - ова не 
беше крајот на сè, туку нов почеток. Самото време, 
таа несоодветна смола на безоблични денови и са-
мосожалување, стана непрекината, непоколебливо и 
кристално јасна слика пред моите очи. Отсега, секој 
ден ќе биде уметничко дело и движења на четки кои 
се регулирани со оваа единствена цел: да ја направам 
мама среќна во последните денови од нејзиниот жи-
вот.

Бев исполнет со таква возбуда што гласно се 
насмеав, како ништо да не ме задоволувало повеќе од 
смртта на мајка ми.

Јадев колбавчиња и си ставив шери во висока 
чаша од кока-кола, бесцелно сурфајќи на интернет 



14

како пијан алкохоличар додека најпосле не најдов ин-
тернетска страница на украин, чудесен лек развиен 
од д-р Васил Новицки. Извештаите беа неверојатни. 
Данец, кои поминал недели гниејќи во полукома, 
напуштен од пријателите и семејството, целосно се 
опоравил благодарение на овој третман и дури некол-
ку месеци подоцна победил на регионален маратон.

Дали е ова одговор?
Д-р Новицки го развил лекот од екстракт на рас-

тението змиско млеко. Формулата е создадена во 
украинските истражувачки лаборатории за време на 
Студената војна, а потоа се развивала понатаму во 
Австрија, сегашната земја на престој на алхемичарот. 
Тој се борел со децении да го регистрира лекот, но 
судбината била против него. Властите плукнале на 
него. Ловен од израелската терористичка организа-
ција и од ЦИА, Новицки бил сам, на маргините со 
својот цвет.

Тој неминовно се поврзуваше со левичарите, што, 
без сомнение, ќе работи во моја корист кога ќе се оби-
дувам да ја убедам мајка ми да го земе украин. Таа ги 
мразеше конзервативците повеќе од смртта.

Како што седев пред компјутерот навалувајќи му 
на шерито, смиреност се всели во мојата душа. Бев 
малку исплашен од идејата за носење на мајка во не-
која поранешна советска земја, но, се чинеше, дека 
тие се единствените со формална дозвола за корис-
тење на украин како третман за рак. Замислив заба-
ви со вотка на Карпатите, дебели мажи со мустаќи 
во бањарки по долга ноќ на пиење, и мајка ми нос-
талгично разменувајќи долари на улица за локална 
валута. Таа патувала во Источна Европа во 80-тите 


