


Благодарност!

До Катриона која ми кажа да престанам да меч-
таам и да почнам да пишувам - и ми даде добри ин-
формации и совети. До Лиам, кој се справуваше со 
моите стресни моменти кога сакав да се откажам, 
и до Калум и Кејтлин која претрпеа многу вечери 
со путер од кикиритки и тост и кои беа одлични 
први читатели. Благодарност и до мајка ми, татко 
ми, Енди, Лори, Мери-Џејн, Фиона, Хелен, Кристи, 
Шина, Зара и до сите мои прекрасни пријтели - што 
веруваа во мене дури и кога јас не верував. Исто 
така и до д-р Гил Расел за помошта со ѕведените 
работи, и до д-р Шела Нил за советите од медицина.

Благодарност до Талула и Роксан чиј ентузијазам 
ми помогна да го најдам најдобриот застапник на 
светот, Дарли Андерсон, а исто така и до Луси, 
Џулија и до сите во застапништвото. Последни, но 
не и помалку важни, благодарност до Ребека, Фран-
ческа и прекрасниот тип од Puffin кој помогнаа да 
се оствари сонот.
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Никогаш не спијам ноќта пред мојот роденден.
Тоа не е онаа вообичаена возбуда - не се потре-

сувам околу тоа дали ќе добијам нов цеде плеер, 
или ролерки, или пак гитара. Сепак, ќе добијам ги-
тара - тато ми кажа.

Не се возбудувам заради некоја забава, или за 
преспивање кај некоја другарка, или пак заради 
оде ње на лизгалиште. Јас и тато си ја имаме оваа 
традиција. Остануваме дома, нарачуваме храна и 
гле даме филм. Ако е негов роденден, тато зема ин-
диска храна и зема некоја урнебесна комедија или 
акција, како на пример Господар на прстените или 
Војна на ѕвездите. Кога бев малечка, најмногу ги 
сакав филмовите на Дизни, а потоа повеќе ги сакав 
оние сентиментални филмчиња како Тајната гра
ди на или Бајка. Оваа година, имаме Sky TV и јас 
имам целосна контрола врз далечинскиот управу-
вач цела вечер. Најверојатно ќе ги вртам MTV и Ке-
ранг! и ќе јадам пица додека менувам канали.

Родендените се баш супер, знам. Едноставно та-
ка е, без разлика колку и да се трудам, не можам 
да се опуштам, не можам да не се грижам - и секо-
гаш сум малку уплашена претходната ноќ. Секоја 
година, станувам уште во зори и го чекам поштарот, 
бидејќи секогаш ми носи една посебна честитка - 
понекогаш дури и цел пакет - која морам да ја имам.
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Тоа е единствениот ден во годината кога ми пи-
шува.

Кога наполнив пет години, добив разгледница од 
Катманду. На неа имаше слика од будистички храм 
со шилест златен кров и со едни чудни, окорени очи 
нацртани под него, а пораката беше напишана во 
три бои со фломастер и имаше многу бакнежи.

Кога наполнив шест години, добив разгледница 
со магаре со цвеќиња во устата, а на поштенската 
марка пишуваше Западен Корк, Ирска. Следната 
година добив вистинска роденденска честитка и 
ра чно направена кукла од парталчиња со розoва и 
виолетова коса направена од преѓа, и фустанче со-
шиено од нечиjа стара избелена маичка.

На осмиот роденден добив разгледница од Ма-
ракеш во Мароко, со слика од една насмеана Aрапка 
чии раце беа изредени со златни алки. Следната го-
дина добив капа со боите на виножитото со спуш-
тени рабови и разгледница од некој замок во Велс. 
Ја носев таа капа секој ден, сè додека рабовите не 
се испокинаа и боите не избледeа од перење. Потоа 
ја закачив на мојата плутена табла, заедно со сите 
честитки и фотографии, и сè уште виси таму.

Кога наполнив десет, добив мамка за сониш-
та, тоа е еден круг испреплетен со врбовина и со 
пајажина нанижана со светли кончиња и мониста. 
Од двете страни висеа меки, бели пердуви со некак-
ви мали ѕвончиња на средината. Разгледницата, на 
која овојпат имаше слика од еден морничав круг од 
камен во Вилтшир, велеше да ја закачам мамката за 
соништа врз креветот. Нејзината магична пајажина 
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ќе ги фаќала сите мои лоши соништа и ќе ги униш-
тувала за јас да можам да спијам мирно и безбедно 
цела ноќ. Посакувам да ја имав кога наполнив пет 
години.

Минатата година, кога наполнив единаесет, таа 
ми испрати сребрено синџирче на кое висеа ситни 
парчиња од кристалот розoв кварц. Секогаш го но-
сам, дури и ноќе. Таа година немаше разгледница, 
имаше само едно писмо. Тоа беше писмо тешко за 
читање, дури и сега, но и едно такво писмо коеш-
то ми требаше пред многу долго време. Пишуваше 
дека ме сака, дека ѝ е жал, и дека еден ден повторно 
ќе бидеме заедно.

Го завиткав писмото во ролна, го врзав со конец 
од виолетова преѓа од веќе парталавата кукла од 
парталчиња, и го ставив во мојата кутија. Потоа го 
закачив ковертот на плутената табла за да можам да 
го гледам нејзиниот чуден ракопис испишан со хе-
миско пенкало и марката која беше некаде од Корн-
вол. Не многу далеку. Но доволно далеку.

Ја сакам мама, но не можам да се сетам на неа. 
Не сосема.

На мојата плутена табла има две фотографии од 
неа.

На првата, стои на дожд на еден тротоар во Бир-
мингем, фатена за рака со тато. Тоа е фотографија 
од нивната венчавка која е сликана пред матичното 
пред дванаесет и пол години.

Мама е ситна и нежна со сјајна лилава коса сета 
исплетена и накитена со мониста и ѝ паѓа врз раме-
ната. Носи нешто што личи на свилен чаршаф. Тоа 
навистина било свилен чаршаф, ми кажа тато. Го 
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купиле за џабе во некоја добротворна продавница, а 
таа од него направила некој чуден модел со нерамни 
рабови и го облекла врз виолетов краток фустан со 
хеланки со виолетови и црни пруги, и со ’докмар-
тинки’.

Тато изгледа исто толку морничаво. На сликата е 
млад, слаб и насмевнат со искрпени стари фармер-
ки и со огромен мохер џемпер. Косата му е обоена 
црвено како кечап, и му стои нагоре како да ги ста-
вил прстите во штекер.

И јас сум на оваа слика, но се кријам под сви-
лениот чаршаф. Јас сум само една џумка, тајна, не-
возможна да се види бидејќи мама држи цвеќе (глу-
варчиња и некакви портокалови цветови што ли  чат 
на маргаритки откорнати од паркот). Сепак, ме има 
и мене, и сигурна сум дека јас сум причината по-
ради која стојат на дождот и се смеат во апаратот и 
вадат конфети од косите.

Пет месеци подоцна, навистина се гледам на 
вто   рата фотографија. Стара сум само неколку неде-
ли, со мало, налутено лице со црни тркалезни очи и 
перчиња црна коса, а облечена сум во нешто светло 
со пруги. Лицето на мама гледа во апаратот, и изгле-
да бледо и вознемирено, лилавата коса сега ѝ е куса 
и бушава. Се трудев на сликата на најдам некој знак 
за благородна мајчинска љубов и сите оние среќни 
семејни нешта, но мама изгледа толку изгубено, не-
среќно.

Си замина кога имав четири години.
Не паметам, се разбира, но дотогаш сме имале 

живеено во автобус, во караван, во гарсониера, во 
социјален стан. Сме оделе по сите музички фести-
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вали, мама и тато продавале каша од леќа, мамки за 
соништа, миризливи свеќи, рачно направени обет-
ки. Тие работеле во некоја бавча за органски зелен-
чук, во бифе за природна храна, во работилница за 
чевли, во грнчарска работилница. Се пријавиле во 
социјалното и живееле од социјална помош, и ми 
купувале половни обувки и заборавале да ми ја ис-
чешлаат косата и целата ми била измрсена и раз-
бушавена, а постарите госпоѓи на автобуските по-
стојки ц’цкале и одмавнувале со главите. 

Се труделе, велеше тато, да ми дадат име, се меј-
ство, иднина. Таа се трудела. Мора да се трудиш 
повеќе, како што велеше мојата наставничка по ма-
тематика.

Кога имав четири години, таа избегала со некој 
тип по име Мич. Тој носел некој Фолксваген кампер 
во Катманду, и мама сигурно си помислила дека тоа 
звучи подобро отколку следните десет, петнаесет 
години да ми го брише носот и да не ми ја чешла 
косата и да ми чита приказни за пуфкасти зајчиња. 
Една ноќ ме бакна особено силно, и ми кажа дека 
ме сака, а изутрината веќе ја немаше. 

Јас и тато успеавме. Останавме во социјалниот 
стан и јас тргнав на училиште, а тој тргна на колеџ, 
изработуваше керамички предмети, што пак е само 
еден поубав збор за грнчарство. Се спријателив со 
Сара и Саша и Џејд, а тато правеше шолји и садо-
ви и чинии со нерамни рабови, целите намачкани 
со нешто шарено. Исто така правеше и прекрасни 
модели на џуџиња и самовили и сирени со тажни 
лица, а сите тие помалку личеа на мама, но јас ни-
когаш не му го споменав тоа.
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Тој го заврши курсот и изнајмивме едно место 
позврано со работилница, и по кратко време напра-
вивме доволно пари за живот продавајќи ги садо-
вите со нерамни рабови и чиниите на занаетчиски 
продавнички, а џуџињата ги продававме на поелит-
ни продавници и галерии. Престанавме да јадеме 
каша од леќа секој ден и поминавме на француски 
леб, печен чипс и лазања со замрзнат зеленчук, и 
бевме среќни. Најчесто.

Минатиот Божиќ, тато ми купи розови цветни 
си јалички, и јас ги закачив околу плутената табла, 
онаа табла каде што беа закачени разгледниците, 
капата и фотографиите, и саканата кукла од пар тал-
чи ња.

„Личи на некаков хинду олтар“, рече тато кога 
ја виде, а и навистина личи, но таква ми се допаѓа.

Тоа е сè што имам од мама.
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„Здраво, Дизи! Разбуди се, славеничке!“
Тато ми носи појадок во кревет на мојот роден-

ден секоја година. И секоја година, јас се кријам 
под прекривките и се преправам дека не сум лежела 
будна и не сум мислела на мама. Се прозевам и про-
тегам и го тријам измислениот сон од моите очи.

Собата е исполнета со светлина и тато ми спуш-
та еден подавалник со роденденски појадок врз јор-
ганот. Исто е секоја година - моето омилено, тост со 
сирење, но роденденски. Тато секогаш става жолто 
сирење на лепчето, потоа формира број од портока-
лово сирење и го става одозгора за да се стопи на 
скарата. Оваа година, има две парчиња тост на кој 
е испишан фактот дека полнам дванаесет години. 
Мириса одлично.

Тато седнува на крајот од креветот. Тој се слаби-
чок и косата му е бушава, и носи пижами на пруги и 
некоја прастара маичка.

„Среќен роденден, Дизи“, се насмевнува тој до-
дека ме прегрнува.

„Фала, тато.“
Нема повеќе роденденска тага. Го загризувам 

то  стот. Среќна.
На подавалникот има цвет ставен во тегла од 

мар  малад, милкшејк од банана, и еден мал, веќе по-
знат пакет завиткан со сина хартија. Деновиве, по ве-
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ќе би сакала сок од јаболко или Кока - Кола наместо 
милкшејк од банана, но тоа некогаш ми беше оми-
лено. Ја кинам сината хартија и внатре има уште не-
што од моите омилени работи: кутија со Смартис1. 

Сè е како првиот пат кога тато ми направи роден-
денски појадок кога наполнив пет години, првиот 
ро денден по заминувањето на мама. Ми се допаѓа 
та ка. Стана традиција.

Си ги поделуваме бонбоните и тато ми ги носи 
мо ите подародци, два помали пакета и нешто 
огром  но во форма на гитара завиткано во весник 
и селотејп. Ја кинам хартијата, и внатре ги гледам 
мазните облини, дрвото со боја на мед и чоколадо.

„Тато, прекрасна е!“, вреснувам. Фалшиво от-
свирувам ’Среќен роденден’. Останатите подароци 
се кадифениот дрес со боја на слива што го гледав 
во град минатата недела и една супер торбичка за 
шминки полна со светкави лакови за нокти. Совр-
шено!

Веќе бев истуширана и облечена кога поштата 
падна на чергичето пред вратата. Се пробивав низ 
дебелите коверти со шарени роденденски честитки 
и барав разгледница, пакет, што било напишано со 
шарено пенкало со оној нејзин детски, чуден рако-
пис.

Немаше ништо од мама.

По училиште, јас, Џејд, Сара и Саша седнавме 
на масата покрај прозорец во Димитрис. Ние сме 
прави ученичиња, со вратоврски на пруги и насмев-
нати, а Димитри се колеба дали да ја прими нашата 
порачка.
1Нестле Смартис - разнобојни чоколадни бонбони.
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„Четири Кока-Коли, ве молам“, вели Саша мав-
тај ќи со една банкнота од пет фунти.

Димитри се преправа дека е во шок. Вообичае-
но, порачуваме две кока коли и четири смалки, и ги 
пиеме час и половина најмалку.

„Четири кока коли?“, прашува тој. „Каков повод 
имате?“

„Роденден ѝ е на Дизи“, му вели Сара. „Денес 
полни дванаесет!“

Димитри мрмори нешто дека сме биле безнадеж-
ни деца, и кога пристигнуваат кока-колите јас по-
чнувам да се смеам зашто мојата чаша ја наполнил 
со чадорчиња, лед, парчиња лимон, па дури и една 
голема јагода ставил, и сето тоа плови во кафеавото 
пенливо море.

Пиеме и муабетиме и ги подвиткиваме ракави-
те од белите кошули за да си го споредиме тенот 
бидејќи денеска е 18-ти јуни, а летото се труди да 
нè изгори низ сивите градски облаци. Сара и јас сме 
бели како млекце, Саша е пегава, а Џејд има пре-
красен златест тен, но тоа сега не важи бидејќи таа 
секогаш е таква. Решаваме да ги соблечеме училиш-
ните пантолони, и да седиме по куси здолништа и 
чорапи до глужд.

„Како може човек да изгледа кул во улилишна 
уни форма?“, се буни Џејд и ја влече вратоврската. 
„Зелено со пруги во боја на повраканица? Многу 
при влечно.“

„Сепак“ - вели Саша влечејќи ја вратоврската на 
пруги од Џејд - „одвреме - навреме, се наоѓа...“

Не го очекував тоа.
Настанува еден метеж и Саша ми ја става вра-
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товрската околу очите. Сè станува црно и една рака 
ми го пригушува врескањето и ме влече нагоре. Мо-
ите таканаречени другарки ме вртат во место трипа-
ти, а потоа некој силно ме турка по грб и повторно 
седнувам. Ја тргам вратоврската и тие почнуваат да 
пеат ’Среќен роденден’.

Вратоврската паѓа по моето лице и погледнувам 
нагоре со зацрвенети образи. Пред мене стои Ди-
митри со четири парчиња топла чоколадна торта со 
топки сладолед. Најголемото парче е набоцкано со 
розови роденденски свеќи кои горат опасно. Дури 
има и неколку во сладоледот од ванила.

Се смеам, поцрвенувам и ги дувам свеќите и це-
лото бифе почнува да ракоплеска. Ги сакам моите 
другарки.

„Имаш чоколадо на носот“, ми вели Саша по-
доцна додека се шетаме по улицата. Фатени сме под 
рака и го зафаќаме целиот тротоар и сме полни со 
енергија од тортата и од луксузот да пиеме по една 
цела кока кола.

„Многу ми се допаѓа алката“, ѝ велам радосно 
и го тресам зглобот додека таа ми го брише носот 
со шамивче. „И дискот, и постерите“, се вртам кон 
Сара и Џејд.

На семафорот, јас и Сара им мавтаме за збогум 
на другите и ја преминуваме улицата и одиме по 
скратениот пат низ паркот.

„Ти стигна разгледница?“, ме прашува таа тивко 
додека се пробиваме низ тревата. „Нешто од...“

„Мама? Не, не сè уште.“
„Па тогаш кога стигнаа онаа од Мароко нели 

рече дека доцнеше.“


