




„...чув мајчини си издишки, милата носеше
на главата еден уште мокар богатски килим“
„... -него  маска со мака би го носела. Ми го
раскина срцето. Кога ме виде, таа ги запре
офкањата и се поднасмевна:
-Зошто ти овде, синче?
Мајка се запре.
Шчо плачиш, синко?
-Еда ли така, нано, робја ќе бидиме.“

„...чув мајчини си издишки, милата носеше
на главата еден уште мокар богатски килим“
„... -него  маска со мака би го носела. Ми го
раскина срцето. Кога ме виде, таа ги запре
офкањата и се поднасмевна:
-Зошто ти овде, синче?
Мајка се запре.
Шчо плачиш, синко?
-Еда ли така, нано, робја ќе бидиме.“



„...јас плачев како некој
да беше ја убил мајка...
Како ќе се живеј? –си
мислев јас и таа мисла
стана царица на сите
мои мисли.“
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-Мајко! Дај ми го килимот да го
поносам.



...и ме утешуваше со тоа:
„Килимот не јет тежок“



...таа сакаше да каже:
„Не сум уморена.“



...никој не и дојде на помош да и
го симне од главата тешкиот
товар.



Викна мајка, никој не одговара.



-Спијат смртен сон - рече таа и беше
принудена да се искачи по стрмната
скала.



Мајка,  со усилба на своите жилести
раце, веднејќи ја главата напред, го
остави килимот.



Господ да ти ги усили рамениците –
рече домаќинката. –Гледам оти сега
килимот  јет сосема инаков, сосем
како нов.



Мајка рече: -Господ да ве чуват и
вардит од зло.
Очигледно дека домаќинката не го
разбра прекорот.



Григор Прличев е писател кому Македонија му е и љубов
и судба и болка и очај и неопходност и тага и лулка и гроб.



https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ahvDicoRgHE
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