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Еден
ТАТКО МИ ЗА ПРВПАТ МИ го објасни тоа кога 

имав седум години: Светот е систем. Училиштето е сис-
тем. Соседствата се систем. Градовите, владите, секоја 
поголема група луѓе. 

Кога сме веќе кај тоа, и човечкото тело е систем, 
овозможен од страна на помали, биолошки потсистеми. 

Правдата, дефинитивно систем. Католичката црква 
- за тоа не сакаше ни да почнува да зборува. Потоа 
организираните спортови, Обединетите Нации и, се 
разбира, изборот за мис на Америка.

„Не мора да ти се допаѓа системот“, ми објаснуваше. 
„Не мора да веруваш во него или да се согласуваш со 
него. Но мора да го разбираш. Ако можеш да го разбереш 
системот, ќе преживееш“.

Семејството е систем.

КОГА СИ ДОЈДОВ ДОМА од училиште тоа попладне, 
ги најдов двајцата мои родители застанати во дневната 
соба. Татко ми, професор по математика на МИТ, ретко 
се прибираше дома пред седум. 

Но сега стоеше покрај ценетата цветна софа на мајка 
ми со пет спакувани куфери покрај нозете. Мајка ми 
плачеше. 
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Кога ја отворив влезната врата, се сврте како да 
сакаше да го скрие лицето, но сепак видов како ѝ се 
тресат рамениците.

Двајцата носеа дебели волнени палта, што ми 
изгледаше чудно со оглед на релативно топлото октом-
вриско попладне.

Татко ми прозборе прв: „Ќе мораш да одиш во 
твојата соба и да одбереш две работи. Кои било две што 
ги сакаш. Но побрзај, Анабел; немаме многу време“.

Рамениците на мајка ми се стресоа уште посилно. Го 
оставив ранецот. Се повлеков во мојата соба, каде што 
неколку секунди зјапав во мојот розово-зелен простор.

Од сите можни моменти од моето минато, ова е 
моментот кој најмногу би сакала да ми се врати. Три 
минути во мојата соба од младоста. 

Моите прсти го допреа бирото излепено со 
сликички, врамените фотографии од баба ми и дедо ми, 
посребрената четка за коса и големото џебно огледалце. 
Ги прескокнав книгите. Не ни помислив на мојата 
колекција од камчиња и „уметничките дела“ што ги 
имав направено во градинка. 

Се сеќавам дека изборот помеѓу моето омилено 
плишено кутре и моето најново богатство, барбика не-
веста, беше жива агонија. 

На крајот го одбрав кучето, Бумер, а потоа го грабнав 
моето сакано ќебенце што го имав уште од бебе; темно 
розово, порабено со посветло розов сатен.

Не го зедов дневникот. Не ги зедов будалестите 
пораки од мојата најдобра пријателка, Дори Петрачели. 
Не го зедов дури ни албумот со слики од мене како бебе, 
во кој ќе можев да гледам слики од мајка ми до крајот 
на животот. Бев мало, преплашено дете и се однесував 
детинесто.

Мислам дека татко ми знаеше што ќе одберам. 
Мислам дека знаеше сè, уште тогаш.
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Се вратив во дневната соба. Татко ми беше надвор, 
го ставаше багажот во колата. Рацете на мајка ми беа 
замотани околу столбот што ги делеше дневната соба и 
кујната. За момент помислив дека никогаш нема да го 
пушти. Мислев дека ќе му се спротивстави на татко ми и 
ќе побара да престане со оваа глупост.

Наместо тоа, таа посегна и ми ја погали долгата, 
темна коса. „Многу те сакам“. Ме грабна, силно ме гушна 
и го залепи влажниот образ за мојата глава. Во следниот 
момент ме оттурна и набрзина си го избриша лицето.

„Надвор, злато. Татко ти е во право - мораме да 
бидеме брзи“.

Ја следев до колата, со Бумер под пазува и ќебенцето 
стегнато во двете раце. 

Седнавме секој на своето место - татко ми на 
возачкото седиште, мајка ми на совозачкото и јас одзади. 

Татко ми ја врати нашата мала Хонда во рикверц. 
Жолто-портокаловите лисја танцуваа надвор пред 
прозорците. Ги залепив прстите за стаклото небаре 
можев да ги допрам.

„Мавнете им на соседите“, рече татко ми. 
„Преправајте се дека сè е нормално“.

Тоа беше последниот пат кога ја видовме нашата 
мала, симпатична куќа.

Семејството е систем.
Возевме до Тампа. Мајка ми отсекогаш сакала да ја 

види Флорида, ми објасни татко ми. Зар нема да биде 
убаво да се живее помеѓу палми и бели песочни плажи 
по толку многу зими поминати во ладната Нова Англија?

Со оглед на тоа што локацијата ја имаше одбрано 
мајка ми, нашите имиња ги одбра татко ми. 

Јас сега требаше да се викам Сели. Татко ми беше 
Ентони, а мајка ми Клер. Зар не е забавно? Нов град и 
ново име. Колку интересна авантура.

На почетокот имав кошмари. Ужасни, ужасни 
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соништа од кои се будев со врескање, „Видов нешто, 
видов нешто!“

„Тоа е само сон“, се обидуваше да ме смири татко ми, 
галејќи ме по грбот.

„Но страв ми е!“
„Шшш. Ти си премногу мала за да знаеш што е тоа 

страв. Затоа постојат татковци“.
Не живеевме помеѓу палми и бели песочни плажи. 
Моите родители никогаш не зборуваа за тоа, но сега 

кога се навраќам наназад вака како возрасна личност, 
јасно ми е дека еден професор доктор по математика не 
би можел туку-така да продолжи со кариерата каде што 
застанал, особено не со лажен идентитет. 

Наместо тоа, татко ми најде работа како таксист. Јас 
ја обожавав неговата нова работа. Неговата нова работа 
значеше дека тој сега беше дома во најголемиот дел од 
денот и ми изгледаше некако гламурозно што ме земаше 
од училиште со мое сопствено такси.

Новото училиште беше поголемо од моето старо 
училиште. Поцврсто. Мислам дека стекнав неколку 
пријатели, но не се сеќавам на многу детали од деновите 
поминати во Флорида. Имам само некоја општа прет-
става за време и место, каде попладнињата ми беа 
исполнети со боречки вештини и часови по самоодбрана 
за првоодделенци и чинам дека дури и моите сопствени 
родители ми беа некако чудни и туѓи.

Татко ми постојано шеташе наваму-натаму низ 
нашиот еднособен стан. 

„Што велиш, Сели? Ајде да накитиме палма за Нова 
година! Да, госпоѓици, сега многу се забавуваме!“ 

Мајка ми отсутно си потпевнуваше додека ја поми-
нуваше нашата дневна соба со светли корални нијанси, 
се кикотеше кога купи костим за капење во ноември и 
изгледаше искрено заинтересирано додека учеше да 
готви разни бели риби.
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Мислам дека моите беа среќни во Флорида. Или ба-
рем решени да бидат среќни. Мајка ми го уреди нашиот 
стан. Татко ми се наврати на своето хоби - цртањето. 

Тие вечери кога не работеше, мајка ми ќе застанеше 
да му позира покрај прозорецот, а јас лежев на каучот 
и задоволно го гледав како ја црта нејзината палава 
насмевка со јаглен.

Сè додека еден ден не се вратив од училиште да ги 
најдам со спакувани куфери и тмурни лица. Овој пат 
немаше потреба да прашувам. Си отидов во собата сама. 
Го грабнав Бумер. Си го најдов ќебенцето. Потоа отидов 
во колата и се сместив на задните седишта.

Многу долго време, никој не кажа збор.
Семејството е систем.

ДО ДЕН ДЕНЕШЕН, не знам во колку различни 
градови живеевме. Или колку различни имиња сме-
нивме. Моето детство се претвори во заматена снимка 
од нови лица, нови градови и истите стари куфери. 

Ќе стигневме некаде, ќе го најдевме најевтиниот 
еднособен стан што можеше да се најде. 

Татко ми ќе излезеше следниот ден и секогаш 
успеваше да се врати дома со некаква работа - менаџер 
во МекДоналдс, развивач на слики, касиер. Мајка ми 
ќе го распакуваше нашиот скромен багаж. Ќе ми најдеа 
ново училиште.

Знам дека престанав да зборувам толку многу како 
претходно. И мајка ми исто така.

Само татко ми беше неуморно весел. „Феникс! 
Отсекогаш сум сакал да ја искусам пустината! Син-
синати! Е ова веќе е мој тип на град! Сент Луис! Ова ќе 
биде совршеното место за нас!“

Не се сеќавам понатаму да имав кошмари. Едно-
ставно ги снема или беа потиснати од страна на по-
реалните грижи. 
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Попладне ќе си дојдев дома и ќе ја најдев мајка ми 
комирана на софата. Немаше веќе часови по готвење 
затоа што не можеше да стои на нозе. Ќе сварев кафе и 
ќе ѝ го дадев насила да го испие. Ќе пробуричкав низ 
нејзината чанта да најдам пари за да купам нешто храна 
пред татко ми да се врати од работа.

Сакам да верувам дека мора да знаел, но до ден 
денешен не сум сигурна. Барем мене и на мајка ми ни 
се чинеше дека, колку повеќе менувавме нови имиња, 
толку повеќе се откажувавме од себе. Сè додека не се 
претворивме во тивки сенки кои механички го следат 
татко ми.

Таа издржа додека да наполнам четиринаесет го-
дини. 

Канзас Сити. Таму издржавме девет месеци. Татко 
ми успеа да добие унапредување во автомобилскиот 
оддел во Сирс. Јас размислував за одење на првата иг-
ранка.

Си дојдов дома. Мајка ми - тогаш се викаше Стела 
- лежеше на софата на стомак, со лицето забиено во 
перниците. Овој пат не можев да ја разбудам без разлика 
на тоа колку ја тресев. Се сеќавам како низ магла дека 
истрчав во ходникот. Тропнав на вратата на соседите.

„Мајка ми, мајка ми, мајка ми!“ врескав.
А кутрата госпоѓа Торес, која никогаш немаше 

добиено насмевка или поздрав од нас, ја отвори вратата, 
истрча надвор и по некоја секунда ја прогласи мајка ми 
за мртва, допирајќи си ги одеднаш влажните очи.

Дојде полиција. 
Брза помош. 
Ги гледав како го изнесуваат нејзиното тело. 
Го видов портокаловото празно кутиче од апчиња 

како паѓа од нејзиниот џеб. 
Еден од џандарите го зеде. Ми упати поглед полн со 

сожалување.
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„Треба да се јавиме некаде?“
„Татко ми брзо ќе си дојде“.
Ме остави со госпоѓата Торес. Седевме во нејзиниот 

стан кој мирисаше на силни зачини. Им се восхитував 
на нејзините завеси со цветови и шарените перници 
кои ги имаше расфрлено по софите. Се прашував како 
би било повторно да се има вистински дом.

Татко ми дојде. Многу ѝ се заблагодари на госпоѓата 
Торес. Ме однесе дома.

„Јасно ти е дека не смееме да им кажеме ништо, така?“ 
велеше без престан кога бевме безбедно затворени во 
нашиот стан. „Јасно ти е дека мораме да бидеме многу 
внимателни? Не сакам да кажеш ни збор, Синди. Ни 
збор. Сè ова е многу зезнато“.

Кога полицајците повторно се вратија, зборуваше 
само тој. Јас подгревав супа во кујната. Не бев гладна. 
Само сакав нашиот стан да мириса како станот на гос-
поѓата Торес. Сакав мајка ми да е дома.

Подоцна го најдов татко ми како плаче. Стуткан на 
софата, со излитената розова наметка на мајка ми во 
раце. Не можеше да престане. Липаше и липаше и ли-
паше.

Тоа беше вечерта кога татко ми за првпат спиеше во 
мојот кревет. Знам што си мислите, но не беше така.

Семејството е систем.

ТРИ МЕСЕЦИ ЧЕКАВМЕ да ни го дадат телото на 
мајка ми. Државата сакаше да се направи аутопсија. Не 
ми беше баш најјасно сè. Но еден ден ми ја вратија мајка 
ми. Ја придружувавме до погребалното друштво. Ја 
ставија во ковчег со туѓо име, а потоа ја пикнаа во оган. 

Татко ми купи две мали стаклени шишенца како 
приврзоци закачени на кожни врвки. Едното за него. 
Другото за мене. 
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„Вака“, рече тој, „таа секогаш ќе биде блиску до 
нашите срца“. Лесли Ен Гренџер. Тоа беше вистинското 
име на мајка ми. Лесли Eн Гренџер. Татко ми ги наполни 
малите стаклени приврзоци со нејзината пепел и 
двајцата ги закачивме на врат. Остатокот од неа гo 
пуштивме во ветрот. 

Зошто да се купува гробно место и споменик што ќе 
претставува само цементирање на лага? 

Се вративме во станот и татко ми овој пат не мораше 
да ми каже ништо; јас веќе ги имав спакувано нашите 
куфери уште од пред три месеци. Овој пат не ги зедов 
Бумер и ќебенцето. Ги имав ставено во ковчегот на мајка 
ми, испраќајќи ги во огнот заедно со неа. 

Кога ќе ти умре мајка, дефинитивно е време да се 
стави крај на сите детски и детинести работи. 

ГО ОДБРАВ ИМЕТО Сиена. Татко ми требаше да 
се вика Били Боб, но имав намера да му дозволам да ја 
користи и кратенката Би Би. Тој преврти со очите кога му 
кажав, но тераше по мое. Со оглед на тоа дека јас ја имав 
таа чест да ги одберам имињата, тој го одбра градот. Се 
упативме кон Сиетл; татко ми отсекогаш сакаше да го 
види Западниот Брег. 

Во Сиетл ни беше малку подобро, секому на свој 
начин. Татко ми се врати во Сирс и без да им открие 
дека и претходно имаше работено за компанијата, само 
во друг град, брзо напредуваше и се искачуваше по 
менаџерските скалила. Јас се запишав во ново преполно 
државно училиште каде што се изгубив во безимената 
маса.

Тука исто така му се оддадов на првиот бунтовнички 
акт во животот: станав член на една црква.

Малата црква се наоѓаше на еден блок од нашата 
куќа. Поминував покрај неа секој ден на одење и враќање 
од училиште. Еден ден, ја пикнав главата внатре да 
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ѕирнам. Вториот ден, тивко влегов и седнав. Третиот 
ден, некако дојдов до муабет со свештеникот. 

Ќе те пушти ли Бог во рајот, тоа беше она што ме 
интересираше, ако си закопан под лажно име?

Тоа попладне долго разговарав со свештеникот. Тој 
имаше очила дебели како дно од шише. Ретка сива коса. 
Љубезна насмевка. Кога си дојдов дома беше нешто по 
шест часот, татко ми чекаше и немаше храна на масата.

„Каде беше?“ ме праша.
„Се задржав во...“
„Знаеш ли колку се загрижив?“
„Го испуштив автобусот. Разговарав со една про-

фесорка за домашната задача. Јас... морав пешки да 
се вратам до дома. Не сакав да ти додевам на работа“. 
Брборев, бев вцрвенета, не личев на себе. 

Татко ми долго ми се муртеше. „Знаеш дека секогаш 
можеш да ми се јавиш“, рече одеднаш. „Заедно сме во 
ова, мала“.

Ми ја разбушави косата.
Ми недостигаше мајка ми. 
Тогаш отидов во кујната и почнав да правам салата 

со туна. 
Брзо дознав дека лажењето е нешто што создава 

зависност. Како дрога. Следно што направив, некако 
речиси несвесно му кажав на татко ми дека сум ста-
нала член на дебатниот тим во училиштето. Ова, се 
разбира, ми овозможи повеќе да можам да се задр-
жувам по часовите и да го поминувам тоа време во 
црквата, слушајќи го хорот како вежба, разговарајќи со 
свештеникот, просто уживајќи во мирот.

Отсекогаш сум имала долга, темна коса. Мајка ми 
ми ја плетеше кога бев дете. Меѓутоа, како адолесцент, 
имав стекнато навика да ја пуштам да ми виси околу 
лицето како непробојна завеса. Еден ден сфатив дека 
мојата коса не ми дозволуваше да ја гледам убавината 
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на витражните стакла во црквата, па отидов во една 
берберница и ги замолив целосно да ми ја скратат.

Татко ми не ми зборуваше цела недела. 
Додека седев во црквата набљудувајќи ги моите 

соседи како доаѓаат и си одат, исто така сфатив дека 
огромните маици што ги носев беа премногу еднолични 
и ниту едни од широките фармерки што ги имав не ми 
беа точни. Ми се допаѓаа луѓето во светли бои. Ми се 
допаѓаше тоа што убавата гардероба им ги истакнуваше 
лицата и правеше човек да не може да не им ги забележи 
насмевките. Овие луѓе изгледаа среќно. Нормално. 
Мило. Можев да се обложам дека ним не им требаа три 
секунди молк и размислување за да одговорат кога некој 
ќе ги праша како се викаат. 

Па купив нови алишта. За дебатниот тим. И почнав 
да ја поминувам секоја вечер во понеделниците во 
мензата - училишно задолжение, му реков на татко ми. 
Од секого се бара одреден број на часови социјална 
служба. Случајно се погоди таму да волонтира еден фин 
млад дечко. Кафени очи. Кафена коса. Мет Фишер. 

Мет ме однесе во кино. Не се сеќавам кој филм го 
даваа. Страшно бев свесна за неговата рака на моето 
рамо, за моите испотени дланки, за моето забрзано 
дишење. По завршувањето на филмот отидовме на сла-
долед. Врнеше. Тој го држеше неговото палто над мојата 
глава. 

И тогаш, така, пикнати под неговото палто што 
мирисаше на неговата колонска вода, ме бакна. Тоа ми 
беше првиот бакнеж во животот. 

Летав до дома. Со рацете замотани околу струкот. 
Со занесена насмевка на лицето. 

Татко ми ме пречека на врата. Пет куфери зад него. 
„Знам што си правела!“ изјави. 

„Шшш“, реков ставајќи му го показалецот на устата. 
„Шшш“.

Поминав покрај мојот вџашен татко со танцување. 
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Како на облаци влегов во мојата минијатурна соба без 
прозорци. И следните осум часа лежев на мојот кревет, 
дозволувајќи си да бидам среќна.

Уште мислам на Мет Фишер понекогаш. Женет 
ли е сега? Има ли 2,2 деца? Им раскажува ли некогаш 
приказни за најлудата девојка што ја запознал во живо-
тот? Им кажува ли како ја бакнал една вечер и никогаш 
веќе не ја видел?

Татко ми го немаше кога станав сабајлето. Се врати 
околу дванаесет и ги фрли фалсификуваните лични 
карти на масата.

„И не сакам да слушнам ни збор за имињата“, рече 
кога кренав една веѓа кога си го видов новиот идентитет 
како Тања Нелсон, ќерка на Мајкл. „Набавката на лични 
карти вака во пет до дванаесет ми лапна две илјадарки“.

„Но ти си ги одбрал имињата“.
„Овие беа единствените имиња што човекот можеше 

да ми ги даде“.
„Но ти ги донесе дома имињата“, инсистирав.
„Добро, добро, сеедно“.
Веќе имаше по еден куфер во двете раце. Стоев пред 

него со рацете прекрстени преку градите и непокорен 
израз на лицето. „Ти си ги одбрал имињата, јас го бирам 
градот“.

„Кога ќе седнеме во кола“.
„Бостон“, реков.
Неговите очи се ококорија. Се гледаше дека сакаше 

да се расправа. Но правилата си се правила. 
Семејството е систем. 

КОГА ЦЕЛ ЖИВОТ бегаш од некоја Лоша Работа, не 
можеш да не се прашуваш како ли ќе биде еден ден кога 
конечно ќе те стаса. Претпоставувам дека татко ми на 
некој начин се спаси што никогаш не мораше да дознае. 
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Џандарите рекоа дека само што стапнал на пешачки 
премин некое залетано такси го собрало. Рекоа летал 
десет метри. На крајот удрил со челото во улична ламба 
и му пукнал черепот. 

Јас имав дваесет и две години. Конечно имав 
завршено со бескрајната низа средни училишта. Рабо-
тев во Стар Бакс. Пешачев многу. Штедев пари да си 
купам машина за шиење. Почнав со сопствен бизнис, 
правев рачно изработени завеси по нарачка и украсни 
перничиња од истите материјали. 

Бостон ми се допаѓаше. Враќањето во градот од 
младоста не ме парализираше од страв. Баш напротив, 
се чувствував безбедно во масите што беа во постојано 
движење. Уживав во прошетките низ Паблик Гарден, 
обожавав да ги разгледувам излозите на улицата Њубури. 
Уживав дури и во враќањето на есента, кога ноќите 
станаа свежи, а деновите мирисаа на дабовина. Најдов 
едно страшно мало станче во Норт Енд и беше доволно 
блиску до Мајкс за да можам да јадам италијанска храна 
кога ќе посакам. Закачив завеси. Си зедов куче. Научив 
дури и да готвам малку. А навечер стоев на прозорецот 
на петтиот кат, држејќи ја пепелта на мајка ми во рака 
и набљудувајќи ги безимените странци што поминуваа 
долу. 

Си велев дека сега сум возрасна. Си велев дека веќе 
нема од што да се плашам. Татко ми управуваше со моето 
минато. Но јас ја имав контролата врз мојата иднина и 
немав намера да си ја потрошам бегајќи. Го имав одбрано 
Бостон со причина и бев решена да останам тука. 

И тогаш, еден ден, парчињата од сложувалката 
почнаа да си доаѓаат на свое место. Го купив весникот 
Бостон Хералд и прочитав на насловната страница: 
по дваесет и пет години, конечно ме имаа пронајдено 
мртва. 


