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Статуа
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Холографот од Ардуа Хол

1

Само на мртвите им е дозволено да имаат статуи, а јас ја добив 
сè уште жива. Се скаменив од помислата. 
 Оваа статуа е мал знак на почит за моите придонеси, се ве-
леше во наводот што го читаше тетка Видала. Задачава ѝ беше 
доделена од нашите претпоставени и не можеше да се рече 
дека беше благодарна. Ѝ се заблагодарив со онолку скромност 
колку што можев да соберам, потем го повлеков јажето што ја 
ослободи ткаенината што ме покриваше како саван; се надува 
и полека падна наземи, а јас си стоев. Овде, во Ардуа Хол, не 
се радуваме со викање, туку само со дискретно ракоплескање. 
Кимнав со главата.
 Мојата статуа е голема како карпа, какви што често се ста-
туите, и ме претставува како помлада, послаба и во подобра 
кондиција одошто сум веќе подолго време. Стојам исправе-
на, со рамената наназад, усните ми се свиткани во цврста, но 
благонаклонета насмевка. Очите ми се вперени во некоја кос-
мичка референтна точка, за која се подразбира дека го прет-
ставува мојот идеализам, мојата непоколеблива посветеност 
на должноста, мојата решителност да продолжам напред, нас-
проти сите пречки. Не дека нешто на небото ќе ѝ биде видли-
во на мојата статуа, како што е поставена во мрачниот честак 
од  дрвја и грмушки покрај патеката што се протега пред Ар-
дуа Хол. Ние, тетките, не смееме да бидеме многу вообразени, 
дури ни во камен. 
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 Едно девојче од седум или осум години, зјапнато во мене 
со очи полни верба, ме стега за раката. Десната дланка ми е по-
ставена на главата на една жена што клечи до мене, врз косата 
има вел, очите ѝ се превртени во некаков израз што би можел 
да се прочита како кукавички или благодарен – една од наши-
те робинки – а зад мене е една од моите бисерки, подготвена 
да тргне на мисионерска задача. На ременот околу половина-
та ми виси тазерот. Оружјево ме потсетува на сопствените не-
успеси: да бев поефикасна, немаше да ми треба такво орудие. 
Убедливоста на мојот глас требаше да биде доволна.
 Како групно вајарско дело, не е многу успешно: пренатру-
пано е. Би претпочитала да бев повеќе нагласена јас самата. Но, 
барем изгледам ментално здрава. Можеше да биде поинаку, со 
оглед на тоа што постарата скулпторка – вистинска верничка 
откако почина – беше наклонета да им дава ококорени очи на 
своите модели, како знак на набожен жар. Нејзината биста на 
тетка Хелена изгледа фанатично, онаа на тетка Видала е хи-
пертироидна, а на тетка Елизабета е пред експлозија. 
 На чинот на откривањето, скулпторката имаше трема. 
Дали нејзината изведба на мојот лик е доволно ласкава? Дали 
ја одобрувам? Ќе се види ли дека ја одобрувам? Се забавував 
со идејата да се намуртам кога ќе падне чаршафот, но се пре-
мислив: не сум без сочувство. 
 – Многу реалистична – реков.
 Ова беше пред девет години. Оттогаш статуата е оставена 
на забот на времето: гулабите ме беа украсиле, мов беше из-
раснала во повлажните пукнатини. Поклоници се беа зафати-
ле со оставање дарови пред моите стапала: јајца за плодност, 
портокали, кои упатуваа на исполнетоста на бременоста, кро-
асани што потсетуваа на месечината. Ги игнорирам печивата 
– обично се наврнати – но портокалите ги ставам в џеб. Порто-
калите се толку освежителни. 

Овие зборови ги пишувам во своето приватно светилиште, 
во библиотеката на Ардуа Хол – една од повеќето библиоте-
ки што останаа по френетичното палење книги, што се случу-
ваше низ целата земја. Развратните и крвави отпечатоци од 
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минатото мора да се избришат за да се создаде чист простор 
за морално чистата генерација, која несомнено ќе пристигне. 
Таква е теоријата.
 Но, меѓу овие крвави отпечатоци се наоѓаат оние што се 
направени од нас, а тие нема да може да се избришат толку 
лесно. Низ годините, сум погребала многу коски; сега наумив 
повторно да ги откопам – па макар и само за твоето просвету-
вање, мој непознат читателу. Ако читаш, барем овој ракопис 
преживеал. Иако, можеби, фантазирам: можеби никогаш нема 
да имам читател. Можеби ќе му зборувам само на ѕидот, на по-
веќе од еден начин. 
 Доволно беа записи за денеска. Ракава ме боли, грбов ме 
боли, а вечерната чашка топло млеко ме чека. Ќе го скријам 
ферманов на неговото скришно место, избегнувајќи ги над-
зорните камери – знам каде се, зашто самата ги наместив. Нас-
проти сите мерки за претпазливост, свесна сум за ризикот што 
го преземам: пишувањето може да биде опасно. Какви предав-
ства, а потем какви разобличувања ме чекаат? Има неколку-
мина во Ардуа Хол што би умреле од желба да се докопаат до 
странициве.
 Почекајте, ги тешам тивко: ќе стане полошо. 
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Транскрипт од сведоштвото на сведокот 369А

2

Ме замоливте да ви кажам како ми беше додека растев во Га-
лад. Велите дека ќе ви биде од помош, а јас сакам да бидам од 
помош. Претпоставувам дека не очекувате ништо освен ужаси, 
но реалноста е дека многу деца беа сакани и негувани во Галад 
како и на кое било друго место, и дека многу возрасни во Галад 
беа љубезни, но грешни, како и на кое било друго место.
 Се надевам дека, исто така, ќе се сетите и дека сите ние 
имаме одредена носталгија за секој вид љубезност што го 
знаевме како деца, колку и на другите да им се чинат бизарни 
условите на тоа детство. Се согласувам со вас дека Галад тре-
ба да избледи – во него имаше многу зла, многу лаги и многу 
нешта што сигурно се спротивни на она што Бог го имал на ум 
– но, мора да оставите малку простор за оплакување на добро-
то што ќе биде изгубено.

Во нашето училиште, розовата боја беше за пролет и лето, 
модрата боја за есен и зима, белата за посебни денови: недели 
и прослави. Рацете покриени, косата покриена, здолништата 
до колената до петгодишна возраст и не повеќе од пет санти-
метри над глуждовите над таа возраст, бидејќи нагоните на 
мажите се ужасно нешто и тие нагони мораше да се скротат. 
Машките очи што шараа ваму-таму како тигарски очи, оние 
очи-рефлектори, мораше да се заштитат од нашата привлечна 
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и вистински заслепувачка моќ – од нашите складни, слаби или 
дебели нозе, од елегантните, џумкасти или колбасести раце, 
од прасковите или дамкасти кожи, од заплетканите кадрици 
или блескавата коса, или од грубите нескротливи гриви, или 
од сламените слаби плетенки, не беше важно. Какви и да ни 
беа облиците и цртите, ние бевме замки и искушенија без ог-
лед на самите нас, бевме чисти и невини причини што, преку 
сопствената природа, можеа да ги опијат мажите со сладостра-
стие, за да се затетерават, да се занесат и да се превртат преку 
работ –  работ на што, се прашувавме, дали е тоа некоја карпа? 
– и да се нурнат надолу во огновите, како снежни топки на-
правени од разгорен сулфур, фрлени од гневната рака на Бога. 
Бевме чувари на некое непроценливо богатство што посто-
еше, невидено, внатре во нас; бевме скапоцени цветови што 
мораше да се чуваат безбедно во стаклени куќички, зашто ќе 
нѐ нападнат од заседа, и нашите латици ќе бидат искорнати, 
и богатството ќе ни биде украдено, и ќе бидеме распарчени, 
и изгазени од лакомите мажи што би можеле да демнат зад 
секој агол, таму надвор, во големиот заразен со гревови свет 
со остри рабови.
 Такви нешта ни зборуваше во училиште тетка Видала, со 
растечениот нос, додека работевме ситен вез за марамчиња, 
табуретки и врамени слики: цвеќиња во вазна, овошје во зде-
ла, беа омилените шаблони. Но, тетка Есте, наставничката што 
најмногу ја сакавме, би рекла дека тетка Видала претерува и 
дека бесмислено е да нè вади од памет, бидејќи да ни вграду-
ва таква одбивност би можело да има негативно влијание врз 
среќата на нашите идни брачни животи.
 – Сите мажи не се такви, девојчиња – ќе ни речеше смиру-
вачки. – Подобрите имаат надмоќни карактери. Некои од нив 
имаат пристојна моќ за воздржување. И штом ќе се омажите, 
сè ќе ви изгледа поинаку и воопшто нема да ви се гледа страш-
но. – Не дека таа знаеше нешто во врска со тоа, зашто тетките 
не се мажеа; не им беше дозволено. Затоа, пак, им беше дозво-
лено да пишуваат и да читаат.
 – Ние и вашите татковци и мајки умно ќе ви избереме со-
прузи кога ќе дојде време за тоа – ќе речеше тетка Есте. – Зна-
чи, нема потреба да се плашите. Само учете си ги лекциите и 
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верувајте им на постарите дека ќе го направат најдоброто за 
вас и сè ќе си се одвива како што треба. Јас лично ќе се молам 
за тоа.
 Но, и покрај дупчињата во образите на тетка Есте, и по-
крај нејзината пријателска насмевка, победуваше верзијата на 
тетка Видала. Ми се појавуваше во кошмарите: распрснување 
на стаклената куќичка, потем корнење, раскинување и газење 
од копита, и розови и модри парченца од мене расфрлени по 
земјата. Стравував од помислата да пораснам – да пораснам 
доволно за брак. Немав верба во умните избори на тетките: се 
плашев дека ќе завршам мажена за запален јарец. 

Розовите, белите, модрите фустани беа правило за специјал-
ните девојчиња како нас. Обичните девојчиња од еконосе-
мејствата постојано ги носеа истите алишта – оние грди мно-
губојни пруги и сивите наметки, како наметките на нивни-
те мајки. Дури не учеа ни ситен вез и плетење, само обично 
шиење и изработка на хартиени цветови и слични нешта. Тие 
не беа предодредени да бидат омажени за најдобрите мажи – 
Синовите на Јаков и другите команданти, или нивните синови 
– не како нас; иако можеа да бидат избрани ако станеа доволно 
убави кога ќе пораснеа.
 Никој не го кажуваше тоа. Не требаше да се гордееме со 
убавиот изглед, тоа не беше скромно, или да го забележуваме 
убавиот изглед на другите луѓе. Но, ние, девојките, ја знаевме 
вистината: дека е подобро да сме убави одошто да сме грди. 
Дури и тетките им обрнуваа повеќе внимание на убавите. Но, 
ако веќе си предодредена, убавината не беше многу важна.
 Немав шашливи очи како Олдама, или луто, намуртено 
лице како Шулама, и немав едвај видливи веѓи како Бека, ама 
бев недовршена. Имав лице како тесто, како колачињата што 
мојата омилена марта, Зила, ми ги правеше за да ме почести, 
со очи од суво грозје и заби од семки од тиква. Но, иако не бев 
особено убава, бев одбрана. Двојно одбрана: не само предод-
редена да се омажам за командант, туку првично избрана од 
Табита, која ми беше мајка.
 Вака ми велеше Табита: 
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 – Отидов на прошетка во шумата – ќе речеше – и стигнав 
до еден маѓепсан замок, а внатре имаше мноштво заклучени 
мали девојчиња, а никоја од нив немаше мајка и беа маѓепсани 
од злите вештерки. Имав магичен прстен што го отклучува за-
мокот, но можев да спасам само едно девојче. Па, ги гледав сите 
многу внимателно и тогаш од целата толпа те одбрав тебе!
 – Што се случи со другите? – ќе прашав. – Со другите девој-
ченца?
 – Ги спасија различни мајки – ќе речеше.
 – И тие имаа магични прстени?
 – Се разбира, мила. За да бидеш мајка, мора да имаш маги-
чен прстен.
 – Каде е магичниот прстен? – ќе прашав. – Каде е сега?
 – Токму тука, на прстов – ќе речеше, покажувајќи го трети-
от прст на левата рака. Срцевиот прст, така велеше. – Ама мојот 
прстен имаше само една желба во себе и јас ја искористив на 
тебе. Така што сега тоа е само обичен, секојдневен мајчински 
прстен.
 Потем, ќе ми дозволеше да го пробам прстенот, кој беше 
златен, со три дијаманти: еден голем и по еден помал на секоја 
страна. Навистина изгледаше како некогаш да бил магичен.
 – Дали ме крена и ме одведе? – ќе прашав. – Од шумата? – Ја 
знаев приказната напамет, но сакав да ја чујам повторно.
 – Не, најмила моја, веќе беше преголема. Ако те носев, ќе 
кашлав, а тогаш вештерките ќе нè чуеја. – Знаев дека ова е 
точно: навистина многу кашлаше. – И така, те зедов за рака 
и исползивме од замокот за да не нè чујат вештерките. Обе-
те ќе речевме Шш, шш – тука ќе го ставеше прстот на усните, 
ќе го ставеше и мојот, и восхитено ќе речеше Шш, шш –  потем 
моравме да трчаме многу брзо низ шумата за да избегаме од 
злите вештерки, бидејќи едната од нив нè беше видела како 
излегуваме низ вратата. Трчавме и потем се сокривме во едно 
шупливо дрво. Беше многу опасно!
 Навистина имав магливо сеќавање дека трчав низ шумата 
со некој што ме држеше за рака. Дали се сокрив во шупливо 
дрво? Ми се чинеше дека се сокрив некаде. Па, можеби беше 
вистина.
 – И што се случи потоа? – ќе прашав.
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 – Потоа те донесов во оваа прекрасна куќа. Зар не си среќ-
на тука? Те чуваме со љубов, сите ние! Зар не сме обете среќни 
што те одбрав?
 Удобно ќе се сместев близу до неа, таа ќе ме прегрнеше 
со едната рака, а јас ќе ѝ ја навалев главата на тенкото тело, 
преку главата можев да ѝ ги почувствувам нерамнините на ре-
брата. Ќе ѝ го допрев увото на градите и можев да ѝ го чујам 
срцето, како ѝ бие во внатрешноста – побргу и побргу, така ми 
се чинеше, додека ме чекаше да кажам нешто. Знаев дека мојот 
одговор имаше моќ: можев да ја натерам да се насмее или не.
 Што можев да кажам освен да и да? Да, бев среќна. Да, имав 
среќа. Секако беше точно. 
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Колку години имав тогаш? Можеби шест или седум. Тешко е да 
знам, зашто немам јасни сеќавања пред тоа време. 
 Многу ја сакав Табита. Беше убава, иако премногу слаба, и 
поминуваше часови играјќи со мене. Имавме куќичка за кукли 
што беше како нашата куќа, со дневна соба, трпезарија и голе-
ма кујна за мартите, како и работна соба за таткото, со биро и 
полици за книги. Сите мали лажни книги беа празни. Прашав 
зошто нема ништо во нив – имав нејасно чувство дека на тие 
страници треба да има некои знаци – а мајка ми ми одговори 
дека книгите се украси, како вазните со цвеќе.
 Колку лаги морала да ми кажува за мое добро! За да ме 
чува безбедна! Ама ја биваше. Имаше многу досетлив ум. 
 На вториот кат од куќичката за кукли имаше убави, голе-
ми спални соби со завеси, тапети и слики – убави слики, овошје 
и цвеќиња – и помали спални соби на третиот кат, со бања во 
секоја, а едната од нив беше шминкерница. Зошто беше така 
наречена? Што е „шминка“? Имаше и подрум со намирници.
 Ги имавме сите кукли што ни беа потребни за во куќичка-
та: мајка кукла во синиот фустан на сопругите на командан-
тите, мало девојче-кукла со три фустани – розов, бел и модар, 
исти како моите – три кукли-марти во здодевни зелени фус-
тани со престилки, еден чувар на верата со капче за да го вози 
автомобилот и да го коси тревникот, два ангели за да стојат 
на портата со своите минијатурни пластични пиштоли, за ни-
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кој да не може да влезе и да нè повреди, и кукла татко во чис-
та командантска униформа. Тој никогаш не зборуваше многу, 
но постојано чекореше наоколу и седеше на чело на масата во 
трпезаријата, додека мартите му носеа нешто на послужавни-
кот, а потем ќе влезеше во работната соба и ќе ја затвореше  
вратата. 
 Според однесувањето, куклата командант беше како татко 
ми, командант Кајл, кој ќе ми се насмевнеше и ќе ме прашаше 
дали сум добро, а потем ќе исчезнеше. Разликата беше во тоа 
што можев да видам што прави куклата командант внатре во 
работната соба, а тоа беше седење на бирото со својот компју-
збор и куп листови, а за мојот вистински татко не можев да 
знам: влегувањето во работната соба на татко ми беше забра-
нето.
 Велеа дека она што татко ми го прави таму е многу важно 
– важните нешта што ги правеа мажите, премногу важни за 
жените да се плеткаат во нив, бидејќи имаат помали мозоци 
што не се способни за големи мисли, според тетка Видала, која 
ни предаваше религија. Тоа би било како да се обидуваш да 
научиш мачка да плете, велеше тетка Есте, која ни предаваше 
вештини, а ова вообичаено ќе нè насмееше, бидејќи беше глу-
паво! Мачките дури немаат прсти!
 Значи, мажите имаа во главите нешто како прсти, само тоа 
беа прсти какви што немаа девојчињата. И тоа објаснуваше сè, 
рече тетка Видала, и веќе не прашувавме. Устата ќе ѝ се затво-
реше, заклучувајќи ги во себе зборовите што можеа да се ка-
жат. Знаев дека сигурно има други зборови, а дури и да имаше, 
идејата за мачките не ми се чинеше добра. Мачките не сакаат 
да плетат. А ние не бевме мачки.
 Забранетите нешта се отворени за мечтата. Затоа Ева го 
изела јаболкото на познанието, рече тетка Видала: премногу 
мечта. Значи, подобро беше некои работи да не се знаат. Инаку, 
латиците ќе ти бидат расфрлани. 

Во комплетот од куќичката со кукли, имаше една кукла робин-
ка со црвен фустан и бела капа што ѝ го затскриваше лице-
то, иако мајка ми велеше дека не ни треба робинка во нашава 
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куќичка бидејќи веќе имавме една, а луѓето не треба да бидат 
алчни и да бараат повеќе од едно мало девојче. Па, ја завиткав-
ме робинката во хартиено марамче и Табита рече дека подоц-
на би можела да ја дадам на некое друго девојченце што нема 
толку убава куќичка со кукли и би можело поубаво да ја упо-
треби куклата робинка. 
 Бев среќна кога ја ставив робинката во кутијата, бидејќи 
вистинските робинки ми предизвикуваа вознемиреност. Ќе 
поминевме покрај нив за време на училишните екскурзии, 
кога одевме во двоен ред со по една тетка на двата краја. Ек-
скурзиите се одвиваа во црквите или, пак, во парковите, каде 
што игравме игри во круг или ги гледавме патките во езерце-
то. Подоцна ќе ни беше дозволено да одиме на спасенијата и 
на молитвените спектакли во белите фустанчиња и велови, за 
да гледаме како луѓето се бесат и стапуваат во брак, но сè уште 
не бевме доволно зрели за тоа, ќе речеше тетка Есте.
 Во еден од парковите имаше лулашки, но поради здол-
ништата што ветрот можеше да ги оддува и некој да ѕирне под 
нив, не смеевме да помислиме на слобода каква што е лулаш-
ката. Само момчињата можеа да почувствуваат таква слобода; 
само тие можеа да се залетуваат и да се извишуваат; само тие 
можеа да летаат со авион.
 Никогаш не сум се лулала на лулашка. Таа желба ми остана 
неостварена.

Додека чекоревме по улицата, робинките одеа две по две со 
кошниците за пазарење. Не нè погледнуваа, или барем не мно-
гу, или не директно, а ние не требаше да ги гледаме нив би-
дејќи беше непристојно да се зјапа во нив, велеше тетка Есте, 
исто како што беше непристојно да се зјапа во сакати или во 
некој друг што е различен. Не ни беше дозволено ни да по-
ставуваме прашања за робинките.
 – Ќе научите сè за таа работа кога ќе пораснете – ќе рече-
ше тетка Видала. Сè за таа работа: Робинките беа дел од таа 
работа. Нешто лошо, значи; нешто штетно, или нешто оште-
тено, што би можело да биде истото нешто. Дали робинките 
некогаш биле како нас, бели, розови и модри? Дали биле нев-
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нимателни, дали дозволиле да се види некој заводлив дел од 
нив? 
 Сега не може да се види многу од нив. Не можат да им се 
видат ни лицата поради оние бели капи што ги носат. Сите из-
гледаат исто.
 Во нашата куќичка за кукли дома, имаше и една кукла тет-
ка, иако таа не припаѓаше во куќата, туку во училиштето, или 
некаде како Ардуа Хол, каде што се велеше дека живеат тет-
ките. Кога самата си играв со куќичката за кукли, тетката ја 
заклучував во подрумот, што не беше љубезно од моја страна. 
Ќе тропаше и ќе тропаше на вратата од подрумот, ќе врескаше 
„Пушти ме“, но малото девојче и мартата што ѝ помагаше не ѝ 
обрнуваа внимание, а понекогаш и се смееја. 
 Не сум задоволна од себе додека се навраќам на оваа су-
ровост, иако беше само суровост кон една кукла. Тоа е одмазд-
ничката страна на мојата природа, за која ми е жал да кажам 
дека потфрлив да ја совладам во целост. Но, во едно вакво из-
лагање, подобро е да се биде свесен за своите грешки, како и 
за сите други дејствија. Инаку никој нема да ја разбере причи-
ната за сите твои одлуки. 

Табита ме научи да бидам искрена пред себе, што, на некој на-
чин, беше иронично со оглед на лагите што ми ги кажуваше. 
Што е право, веројатно беше искрена кога се работеше за неа. 
Се обидуваше – верувам – да биде што е можно подобра лич-
ност во дадените околности.
 Секоја ноќ, откако ќе ми раскажеше приказна, ќе ме покри-
еше во креветот заедно со моето омилено плишано животин-
че, кое беше китче – бидејќи Бог ги создал китовите да играат 
во морето, па затоа беше во ред китот да биде нешто со што ќе 
си играш – и потем се молевме. 
 Молитвата беше во форма на песна што ја пеевме заедно:

Легнувам да спијам сега,
Боже чувај ми ја душава да не избега;
Ако умрам насон, вo глуво време,
Го молам Бога душава да ми ја земе.
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Четири ангели околу креветов стојат,
Два кај нозете и кај главата два бројам;
Еден да гледа и еден да се моли,
И уште два да ми ја земат душава ако боли.

Табита имаше прекрасен глас, како сребрена флејта. Од-
време-навреме, кога ќе задремам, речиси можам да ја чујам 
како пее.

Две нешта ми пречеа во врска со песнава. Како прво, ан-
гелите. Знаев дека треба да бидат од оние ангели што носат 
бели ноќници и пердуви, но јас не ги замислував така. Ги за-
мислував како нашите ангели: мажи во црни униформи со 
платнени крилја, сошиени на униформите, и со пиштоли. Не 
ми се допаѓаше помислата дека четири ангели ми стојат околу 
креветот додека спијам, бидејќи сепак беа мажи, па што е со 
деловите од мене што можеа да ѕирнат од под ќебињата? Ста-
палата, на пример. Зар нема тоа да им ги потпали нагоните? Ќе 
им ги потпали, тоа е неизбежно. Значи, четирите ангели не се 
спокојна помисла.
 Исто така, не беше охрабрувачки да се молиш за да умреш 
насон. Не мислев дека ќе умрам, но што ако умрев? И каква ми 
е душава – тоа нешто што ќе го однесат ангелите? Табита веле-
ше дека тоа е духот и дека тој не умира заедно со телото, што 
требаше да биде весела идеја.
 Но, како изгледаше мојата душа? Си ја замислував иста 
како мене, само многу помала: малечка колку малото девојче 
во мојата куќичка за кукли. Беше внатре во мене, па можеби 
беше иста како бесценетото богатство што тетка Видала рече 
дека мораме да го чуваме многу внимателно. Можеш да си ја 
изгубиш душата, велеше тетка Видала дувајќи си го носот, а 
во тој случај, таа би можела да се преврти преку работ и да се 
струполи надолу, и тоа бескрајно надолу, и да се запали, исто 
како јарестите мажи. Ова беше нешто што навистина посаку-
вав да го избегнам. 
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На почетокот на следниов период што ќе го опишам, сигурно 
сум имала осум или, можеби, девет години. Се сеќавам на овие 
настани, но не на мојата точна возраст. Тешко е да се запомнат 
календарските датуми, особено поради тоа што немаме кален-
дари. Но, ќе дадам сè од себе.
 Во тоа време, се викав Агнес Емина. Агнес значи „јагне“, ми 
кажуваше мајка ми, Табита. Ми рецитираше песничка:

Јагне мало, кој те створи?
Дали знаеш кој те створи?

Имаше уште, ама ја заборавив.
Што се однесува на Емина, тоа име потекнуваше од една 

приказна во Библијата. Емина било посебно девојченце бидејќи 
на татко ѝ, Јов, му била испратена несреќа како искушение, а 
најлошото нешто било што сите деца на Јов биле убиени. Сите 
негови синови, сите негови ќерки: убиени! Морници ми поми-
нуваа низ телово секојпат кога ќе го слушнев тоа. Сигурно било 
ужасно она што Јов го почувствувал кога му ги кажале вестите.
 Но, Јов го поминал искушението, а Бог му дал други деца 
– неколку синови и три ќерки – и така, повторно бил среќен. А 
Емина била една од тиете ќерки. 
 – Бог му ја дал на Јов, исто како што Бог ми те даде тебе – 
ќе речеше мајка ми.
 – Несреќна беше? Пред да ме избереш мене?
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 – Да, бев – рече смешкајќи се. 
 – Го помина ли тестот?
 – Сигурно сум го поминала – рече мајка ми. – Инаку нема-
ше да можам да изберам толку чудесна ќерка како тебе.
 Ми годеше приказнава. Дури подоцна внимателно ја проу-
чив: како можел Јов да му дозволи на Бога да му утрапи група 
нови деца и да очекува да се преправа дека мртвите веќе не му 
значат ништо?

Кога не бев во училиште, ниту со мајка ми – а бев со мајка ми 
сè помалку и помалку, бидејќи сè повеќе и повеќе беше горе, 
в кревет, правејќи го она што мартите го нарекуваа „одмо-
рање“–  сакав да бидам во кујната, да ги гледам мартите како 
прават леб, колачи, пити, супи и манџи. Сите марти се викаа 
Марта зашто токму тоа беа, и сите носеа иста облека, но секоја 
од нив си имаше и име. Нашите беа Вера, Роза и Зила; имавме 
три марти бидејќи татко ми беше многу важен. Зила ми беше 
омилена зашто зборуваше многу нежно, додека Вера имаше 
груб глас, а Роза се муртеше. Ама не по нејзина вина; едностав-
но, такво ѝ беше лицето. Беше постара од другите две. 
 – Можам ли да ви помогнам? – ќе ги прашав. Тогаш ќе ми да-
деа грутки тесто за да си играм, а јас ќе направев маж од тесто, па 
потем тие ќе го испечеа во рерната со другите печива. Секогаш 
правев маж од тесто, никогаш жена, зашто откако ќе се испече-
ше, можев да го изедам, а тоа правеше да чувствувам дека имам 
некаква тајна моќ над мажите. Ми стануваше јасно дека освен 
нагоните што им ги будев, немав никаква друга моќ врз нив. 
 – Може ли сама да направам тесто за леб? – Прашав еден 
ден кога Зила го вадеше садот за да почне да го меси тестото. 
Толку често ги гледав како замесуваат тесто, што бев убедена 
дека знам како се прави тоа.
 – Нема потреба да се мачиш – рече Роза, муртејќи ми се по-
веќе од вообичаеното.
 – Зошто? – прашав.
 Вера грубо се насмеа. 
 – Ќе имаш марти што ќе го прават тоа за тебе – рече. – 
Штом ќе ти одберат некој фин, дебел маж.
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 – Нема да биде дебел! – Не сакав дебел маж.
 – Се разбира дека нема. Така е зборот – рече Зила.
 – Нема да мораш ни да пазариш – рече Роза. – Мартите ќе 
го прават тоа. Или робинката, ако ти треба робинка.
 – Можеби нема да ѝ треба – рече Вера. – Со оглед на тоа 
која ѝ е мајка...
 – Не зборувај така – рече Зила.
 – Што? – прашав. – Што е со мајка ми? – Знаев дека има не-
која тајна во врска со мајка ми – имаше врска со начинот на кој 
велеа одморање – и тоа ме плашеше. 
 – Само тоа дека мајка ти можеше да си роди свое бебе – 
утешно рече Зила – па сигурна сум дека и ти ќе можеш. Би са-
кала да родиш бебе, зар не, мила?
 – Да – реков – ама не сакам да имам сопруг. Мислам дека се 
одвратни. – Трите се насмеаја. 
 – Не се сите – рече Зила. – Татко ти е сопруг. – На тоа не 
можев да одговорам.
 – Ќе се потрудат да биде фин – рече Роза. – Нема да биде 
некој стар сопруг.
 – Мора да се грижат за угледот – рече Вера. – Нема да те 
омажат за некој несоодветен, тоа е сигурно.
 Не сакав веќе да мислам на сопрузи. 
 – А што ако сакам? – реков. – Да месам леб? – Чувствата ми 
беа повредени: како да затвораа круг околу себе, оставајќи ме 
мене надвор. – Што ако сакам сама да месам леб?
 – Е, па, се разбира, твоите марти ќе мора да ти дозволат – 
рече Зила. – Ти ќе бидеш газдарица во домот. Ама ќе те прези-
раат поради тоа. И ќе чувствуваат дека им ја одземаш нивната 
заслужена положба. Нештата што најдобро ги знаат. Не би са-
кала да имаат такво мислење за тебе, зар не, мила?
 – Тоа нема да му се допадне ни на твојот сопруг – рече Вера 
со уште една од оние свои груби насмевки. – Лошо е за рацете. 
Види ги моиве! – Ги испружи: прстите ѝ беа џумкасти, кожата 
груба, ноктите куси, со искинати кутикули – воопшто не беа 
како тенките, елегантни раце на мајка ми со нејзиниот маги-
чен прстен. – Груба работа – лоша за рацете. Тој нема да сака да 
му мирисаш на тесто.
 – Или на белило – рече Роза. – За перење.
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 – Ќе сака да си се држиш до везењето и до слични работи – 
рече Вера.
 – До ситниот вез – рече Роза. Ѝ се чувствуваше потсмев во 
гласот.
 Везењето не ми беше силна страна. Постојано ме критику-
ваа за лабавите, неуредни бодови. 
 – Мразам ситен вез. Сакам да правам леб.
 – Не можеме секогаш да го правиме она што го сакаме – 
нежно рече Зила. – Дури ни ти.
 – Тогаш, не ми дозволувајте! – реков. – Лоши сте! – И 
 истрчав од кујната.
 Веќе бев почнала да плачам. Иако ми беше кажано да не ја 
вознемирувам мајка ми, се прикраднав горе и влегов во соба-
та. Лежеше под една убава прекривка со сини цветови. Очите 
ѝ беа затворени, но сигурно ме слушнала зашто ги отвори. Се-
којпат кога ќе ја погледнев, тие нејзини очи ми изгледаа по-
крупни и посјајни.
 – Што ти е, милениче мое? – ме праша.
 Се пикнав под прекривката и се свиткав до неа. Беше мно-
гу топла.
 – Не е праведно – липав. – Не сакам да се мажам! Зошто 
морам?
 Не рече Зашто ти е должност, на начинот на кој би рекла 
тетка Видала, или Ќе сакаш кога ќе дојде време, како што би 
рекла тетка Есте. Првин не рече ништо. Наместо тоа, ме пре-
грна и ме погали по главата.
 – Сети се како те избрав – рече – од сите други.
 Но, веќе бев доволно голема за да се сомневам во приказ-
ната за избирањето: заклучениот замок, магичниот прстен, 
злите вештерки, бегањето. 
 – Тоа е само бајка – реков. – Сум излегла од твојот стомак, 
исто како и сите бебиња. – Не го потврди ова. Не рече ништо. 
Од некоја причина, ова ме плашеше.
 – Така било! Зар не? – ја прашав. – Шулама ми кажа. Во учи-
лиште. За стомаците.
 Мајка ми ме прегрна поцврсто. 
 – Што и да се случи – рече по извесно време – сакам засеко-
гаш да запомниш дека многу те сакам.
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Веројатно погодувате во која насока ќе оди приказнава, и не е 
воопшто среќна. 
 Мајка ми умираше. Сите знаеја, освен јас.
 Дознав од Шулама, која велеше дека ми е најдобра другар-
ка. Не требаше да имаме другарки. Не е убаво да се создаваат 
затворени кругови, велеше тетка Есте: другите девојчиња се 
чувствуваа отфрлени, а сите треба да си помагаме една на дру-
га за да бидеме најсовршените девојчиња на светот. 
 Тетка Видала велеше дека поимот најдобри другарки до-
ведува до шепотење, правење заговори и чување тајни, а ко-
вењето заговори и тајните водат кон непослушност кон Бога, 
а непослушноста води кон бунт, а бунтовните девојчиња ста-
нуваат бунтовни жени, а бунтовните жени се дури полоши од 
бунтовните мажи, бидејќи бунтовните мажи стануваат пре-
давници, ама бунтовните жени стануваат прељубнички. 
 Тогаш Бека проговори со својот глувчешки глас и праша: 
Што е прељубничка? Сите бевме изненадени зашто Бека ретко 
поставува прашања. Татко ѝ не беше командант како нашите 
татковци. Беше само забар: најдобриот забар, и целите наши 
семејства одеа кај него, затоа на Бека ѝ беше дозволено да го 
посетува нашето училиште. Но, тоа значеше дека другите де-
војчиња ја презираа и очекуваа кон нив да се однесува со почит.
 Бека седеше до мене – секогаш се обидуваше да седне до 
мене ако Шулама не ја истуркаше – и можев да ја почувству-
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вам како се тресе. Се плашев дека тетка Видала ќе ја казни за 
 дрскоста, но секому ќе му беше тешко, дури и на тетка Видала, 
да ја обвини неа за дрскост.
 Шулама шепна кон Бека преку мене: Не биди глупава! Тет-
ка Видала се насмеа, колку што беше можно за неа, и рече дека 
се надева оти Бека никогаш нема да открие преку лично иску-
ство, со оглед на тоа што оние што стануваат прељубнички за-
вршуваат со каменување, или со бесење со вреќа врз главата. 
Тетка Есте рече дека нема потреба прекумерно да ги плаши де-
војчињата. Потем се насмевна и рече дека ние сме скапоцени 
цветови, а кај се чуло за бунтовни цветови?
 Погледнавме во неа, отворајќи ги очите што е можно по-
веќе, како знак на невиност, и кимајќи за да покажеме дека се 
согласуваме со неа. Нема тука бунтовни цветови!

Во куќата на Шулама имаше само една марта, а во мојата три, 
значи татко ми беше поважен од нејзиниот. Сега сфаќам дека 
затоа сакаше да ми биде најдобра другарка. Беше кусо, набие-
но девојче со две долги плетенки за кои ѝ завидував, бидејќи 
моите плетенки беа тенки и покуси, и со црни веѓи што правеа 
да изгледа повозрасна одошто беше. Беше воинствена, но само 
зад грбот на тетките. Во кавгите меѓу нас, секогаш мораше да 
биде во право. Ако ѝ се спротивставиш, упорно ќе го повторува 
првичното мислење, само погласно. Беше дрска кон многу дру-
ги девојчиња, особено кон Бека, и срам ми е да кажам дека јас 
бев преслаба за да ја надвикам. Имав слаб карактер кога тре-
баше да се справам со девојчињата на моја возраст, иако дома 
мартите велеа дека сум своеглава. 
 – Мајка ти не умира, нели? – Ми шепна Шулама за време на 
ручекот.
 – Не – ѝ шепнав. – Само е во некаква состојба! – Така викаа 
мартите: состојбата на мајка ти. Нејзината состојба ја тера-
ше многу да одмора и да кашла. Во последно време, мартите ѝ 
носеа послужавници во собата; послужавниците се симнуваа 
долу недопрени.
 Веќе не ми беше дозволено да ја посетувам често. Кога ја 
посетував, собата ѝ беше полутемна. Веќе не мирисаше на неа, 
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на оној лесен, сладок мирис како хостите со виолетов цвет во 
нашата градина, туку како некој застојан и валкан туѓинец да 
се мушнал и се скрил под нејзиниот кревет.
 Ќе седнев до мајка ми, каде што лежеше стуткана под везе-
ната прекривка со сини цветови и ја држеше левата рака со ма-
гичниот прстен, и ќе ја прашав кога ќе ѝ исчесне состојбата, а 
таа ќе ми речеше дека се молела наскоро да ѝ ја снема болката. 
Ова ме охрабруваше: значеше дека ќе биде подобра. Потем ќе 
ме прашаше дали сум добра, дали сум среќна, а јас ќе кажев да, 
па ќе ми ја испееше песничката за ангелите што ѝ стојат околу 
креветот. Ќе речеше благодарам и дека е доволно за денес.
 – Навистина умира – ми шепна Шулама. – Таква ѝ е состој-
бата. Умира!
 – Не е точно – шепнав прегласно. – Подобро ѝ е. Наскоро ќе 
ѝ престане болката. Се моли за тоа.
 – Девојчиња – рече тетка Есте. – На ручек, устите ни се за 
јадење, не можеме истовремено да зборуваме и да џвакаме. 
Зар не сме среќни со ваква убава храна? – Сендвичи со јајца, 
кои вообичаено ги сакав. Но, во тој миг ми се гадеше од нивни-
от мирис. 
 – Слушнав од мојата марта – Шулама шепна кога внима-
нието на тетка Есте беше свртено на друга страна. – Вашата 
марта ѝ кажала. Значи, вистина е.
 – Која? – прашав. Не можев да поверувам дека некоја од 
нашите марти би можела да биде толку нелојална за да се 
преправа дека мајка ми умира – дури ни намуртената Роза.
 – Како да знам која? Сите тие се обични марти – рече Шула-
ма, зафрлајќи ги долгите дебели плетенки.

Тоа попладне, кога нашиот чувар ме одвезе дома од училиште, 
влегов во кујната. Зила сукаше тесто за пита; Вера сечеше ко-
кошка. Имаше тенџере со супа што се крчкаше на крајот на 
шпоретот: непотребните делови од кокошката одат внатре, 
како и сите остатоци од зеленчук и коски. Нашите марти беа 
многу ефикасни со храната и не фрлаа ништо. 
 Роза се беше наведнала над големиот двоен мијалник и ги 
миеше садовите. Имавме машина за садови, но мартите не ја 
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користеа, освен по командантските вечери во нашата куќа, би-
дејќи троши многу струја, велеше Вера, а имаше недостаток на 
струја поради војната. Понекогаш мартите ја нарекуваа „грне 
на тивок огин“, зашто никогаш не зовриваше, или, пак, Езеки-
лово тркало, бидејќи се вртеше наоколу без да стигне никаде; 
но, вакви нешта си кажуваа само една на друга.
 – Шулама рече дека една од вас ѝ кажала на нејзината мар-
та дека мајка ми умира – се издрдорив. – Која кажала такво 
нешто? Тоа е лага!
 Сите три престанаа да го прават она што го правеа. Небаре 
замавнав со магично стапче и ги замрзнав: Зила со подигната 
оклагија, Вера со сатар во едната рака и со долг, блед кокош-
кин врат во другата, Роза со даска и крпа. Потем се погледнаа 
една со друга.
 – Мислевме дека знаеш – нежно рече Зила. – Мислевме 
дека мајка ти ти кажала.
 – Или татко ти – рече Вера. Ова беше глупаво, зашто кога 
би можел да го направи тоа? Во последно време, едвај се врте-
ше дома, а кога ќе дојдеше, или вечераше сам во трпезаријата 
или беше затворен во работната соба, вршејќи важни работи. 
 – Многу ни е жал – рече Роза. – Мајка ти е добра жена.
 – Пример за жена – рече Вера. – Го издржа страдањето без 
да се пожали. – Во тој миг веќе бев паднала врз кујнската маса, 
плачејќи во рацете.
 – Сите мораме да ги издржиме болките што ни се испра-
тени како искушение – рече Зила. – Мора да продолжиме да се 
надеваме. 
 Да се надеваме на што? Си помислив. Што остана за надеж? 
Сè што гледав пред себе беше загуба и мрак. 

Мајка ми умре по две ноќи, но јас дознав дури изутрината. Ѝ 
бев лута што беше смртно болна, а не ми кажа – иако, на некој 
начин, ми кажа: се молела наскоро да ѝ ја снема болката, а мо-
литвата ѝ беше услишена.
 Штом ми помина лутината, почувствував како да беше от-
сечен дел од мене – дел од срцево, кој несомнено веќе беше 
 мртов. Се надевав дека четирите ангели околу нејзиниот кре-
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вет се живи, дека ја чувале и ѝ ја однеле душата, токму како 
во песната. Се обидов да ги замислам како ја подигаат нагоре, 
нагоре кон златниот облак. Но, не можев да верувам сосема. 
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