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Стефани Дамлер и Деветто одделение – Венера 
(1995), Училиште за девојки Coombe.
Беки Хитер и Деветто одделение - Костен и Бука 
(1995), Училиштето за девојки Green.
Џејн Инглс и учениците од Училиштето Hillside.
Клер Друри и учениците од Училиштето Failsworth 
– особено Џеклин и Рејчел.
Сара Гринејкр и учениците од Средното училиште 
Stoke.
Де Ридинг и учениците од Училиштето St Benedict
Анџела Дерби.
Беки Хилман.
До сите други училишта кои убаво ме пречекаа во 
текот на 1995 и 1996 година. 
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Da ostanam najdobra drugarka so Magda i so Nejdin.

Da crtam sekoj den i da bidam najdobra po likovno.

Da se trudam da ne bidam posledna po site drugi predmeti.

Da po~nam dieta i da se pridr`uvam kon nea
(Nema ve}e sladoledi Magnum, {mrc, {mrc)

Da napravam ne{to so kosata. Bilo [to.

Da si najdam nekoja rabota vedna{ {tom }e napolnam ~etirinaeset za da 
mo`am... 

Da si kupam dobra obleka.

СЕДМО НЕБО
Da odam vo 
klubovi.

Da ja porasnam.
Ili da ja 
istri`am. Da ja bojadisam ???
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Прв ден повторно на училиште. Тргнав пеш, зашто го 
пропуштив автобусот. Тоа не е добар почеток. Де-

ветто одделение. Се прашувам, како ли ќе биде. 
Бројот девет, бројот девет, бројот девет...
Тоа е на оној класичен „White“ албум на Битлси, лудиот 

мешан ритам на крајот. Отсекогаш сум се чувствувала 
блиска со Џон Ленон, иако тој умрел пред јас да се родам. 
Тој ми се допаѓа зашто ги цртал оние луди мали сликички 
и носел тркалезни очила, бил забавен и секогаш го правел 
она што го сакал. И јас цртам луди мали цртежи и носам 
тркалезни очила и моите другари мислат дека сум забавна. 
Сепак, немам шанса да правам што сакам. 

Веќе е 8:30. Ако го правев она што го сакам, во овој 
мо мент ќе бев во кревет, стуткана и во длабок сон. Џон 
Ленон си се излежувал, зарем не, кога со Јоко останувале 
во кревет по цел ден. Дури давале и интервјуа во кревет. 
Кул. 

И така, ако го правев она што го сакам, ќе спиев до 
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пладне. Потоа појадок. Топла чоколада и крофни. Ќе 
слу шав музика и ќе цртав во тетратката. Можеби ќе по-
гледнев некој филм. Потоа, повторно ќе јадам. Ќе по ра-
чам пица. Иако можеби треба да останам само на салата. 
Претпоставувам дека ќе биде лесно да се здебелам ако 
лежам во кревет по цел ден. Не би сакала на крајот да из-
гледам како насукан кит.

Ќе си каснам зелена салата. И зелено грозје. И што 
имаше зелено за пиење? Има еден ликер што го пробав 
кај Магда, крем де мент. Не можам да речам дека ме во-
одушеви. По малку наликуваше како да пијам паста за 
заби. Заборави на тој пијалак.

Ќе ì се јавам на Магда, и на Нејдин, и долго ќе си муа-
бе тиме. А потоа...

И така, веќе би било вечер, а јас ќе се искапам, ќе ја 
из   мијам косата и ќе се преслечам во... Што да облечам 
за во кревет? Сигурно не мојата ноќница со мечиња. Тоа 
е премногу бебешки. Но, не ми се допаѓаат ниту оние 
мо        дерни сатенски парчиња. Знам, ќе носам долга бела 
ноќница со навезени рози, во сите бои на виножитото. Ќе 
ставам и по еден голем блескав прстен на секој прст и ќе 
легнам рамно на креветот како Фрида Кало. Таа е уште 
ед  на од моите херои. Неверојатна јужноамериканска 
умет       ничка со чудни веѓи, обетки и цвеќиња во косата. 

ОК, ете сум, повторно во кревет и изгледам прекрасно. 
Тогаш слушам како се отвора вратата. Чекори. Моето 
мом  че доаѓа да ме види... 

Единствениот проблем е што јас немам момче. 
Добро, јас немам ниту облека како Фрида Кало или 

телефон покрај креветот, ниту сопствен телевизор и ви-
део. Креветот, пак, ми крцка затоа што мојот мал брат Егс 
го користи како трамполина секогаш кога јас не сум ту-
ка. Можам лесно да се справам со сето ова што ми не до-
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стасува. Само би сакала момче. Ако може.
Како што размислувам за ова, прекрасно светлокосо 

мом че со големи кафени очи доаѓа од зад еден автомобил, 
делумно паркиран на плочникот. Се трга настрана за да 
ми се истави од патот, само што и јас тргнувам на истата 
страна. Тој тргнува на спротивната страна. Исто и јас! 
Из  гледаме како да изведуваме некоја смешна игра. 

„О. Упс. Извини!“. Пелтечам. Чувствувам како се за-
цр венувам во лицето. 

Тој останува кул, со едната веѓа благо подигната. Не 
ми вели ништо, ама ми се смешка. 

Ми се смешка! 
Потоа полека ме одминува, а јас се стресувам, заше-

метена. 
Погледнувам назад преку рамото. И тој ме гледа. Навис-

тина ме гледа. Можеби... Можеби му се допаѓам. Не, тоа 
би било лудо. Зошто ова навистина прекрасно момче, кое 
сигурно има најмалку 18 години, би помислило нешто за 
една глупава ученичка, која не може ниту културно да се 
размине со него?

Тој не гледа нагоре. Гледа долу. Ми ги гледа нозете! 
О, боже, можеби здолништето навистина ми е прекратко. 
Токму сношти го подвиткав нагоре. Ана рече дека таа би 
ми го скратила, но јас знам дека таа само би го подвиткала 
за еден сантиметар. Јас сакав навистина кусо здолниште. 
Само што не ме бива толку за шиење. Машината направи 
збрка. Кога повторно го пробав здолништето одненадеж 
на виделина се покажа големо количество дебела и розова 
нога. Ана не рече ништо, ама знаев што мисли. 

Тато беше подиректен: „Добога Ели, па тоа здолниште 
едвај ти ги покрива гаќите!“

„Навистина!“ Реков воздивнувајќи. „Па јас мислев 
дека се обидуваш да бидеш во тренд, тато. Сите носат 
олку куси здолништа.“
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Тоа е вистина. Здолништето на Магда е уште пократко. 
Но, нејзините нозе се долги и малку потемнети. Таа по сто-
јано се жали за нејзините нозе и вели дека не ì се допаѓа 
како ì штрчи задниот мускул. Порано одела на балет и на 
степување, а сè уште посетува џез-танци. Таа се жали, но 
не мисли така. Ги покажува нозете секогаш кога ќе добие 
шанса за тоа.

И здолништата на Нејдин се куси. Нејзините нозе 
никогаш не се кафени. Тие се или црни кога ги носи не-
про ѕирните хулахопки или бели кога треба да оди на 
училиште. Нејдин не сака кога ì потемнува кожата од 
сон цето. Таа е готска девојка со вампирски тен. Таа е 
мно гу витка и бела. Кусите здолништа изгледаат многу 
по до бро на танки нозе. 

Многу е депресивно кога твоите две најдобри дру-
гар ки се многу послаби од тебе. Уште подепресивно е 
кога и твојата маќеа е послаба од тебе. Со изглед како на 
модел. Ана има само 27 години, а изгледа помладо. Кога 
из легуваме заедно луѓето мислат дека сме сестри. Само 
што не си личиме. Таа е толку слаба и впечатлива. Јас сум 
мала и топчеста.

Јас всушност не сум дебела. Не баш. Не помага многу 
што имам тркалезно лице. Добро, јас сум целата тркалезна. 
Тркалезен ми е стомакот, а и задникот. Тркалезни ми се ду-
ри и глупавите колена. Тркалезни ми се и градите. Магда 
мора да носи Wonderbra за да извади пристојно деколте, а 
Нејдин е тотално рамна. 

Мене не ми пречи горниот дел од телото. Само сакам 
да имам малку помалку од она подолу. О боже, како ли 
из гледам одзади? Не е ни чудно што тој зјапа во мене. 

Завртувам зад аголот чувствувајќи се како будала. 
Нозете почнаа толку да ми се клатат, така што ми стана 
тешко да чекорам. Како и тие да се зацрвенија. Погледни 
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ги, розови како шунка. Кого го залажувам? Се разбира 
де ка сум дебела. Коланот на моето непристојно кусо 
здол ниште почнува да ме стега. Се здебелив ова лето, ед-
нос тавно знам дека е така. Особено во последните три 
ужасни недели кај колибата.

Навистина не е фер. Сите одат на гламурозни патувања 
во странство. Магда беше во Шпанија. Нејдин, пак, во 
Аме  рика. Јас отидов во нашата влажна стара колиба во 
Велс. А таму врнеше и врнеше и врнеше. Ми стана толку 
здодевно да седам и да играм детски игри како Снеп и 
Старата дама со Егс, да гледам телевизија на црно-белиот 
портабл телевизор и да скитам низ морето кал облечена 
во чизми, што јадев речиси цело време. 

Три оброци дневно и најмалку 33 ужини. Чоколатца 
Марс, желе бонбони, пуканки, чипс со вкус на тортиља, 
грицки со сол и оцет и сладолед Магнум. Грицкав, грицкав, 
грицкав, не е ниту чудно што сега се прелевам. Бљак, мо-
и те колена всушност се лелеават додека чекорам. 

Мразам да пешачам. Не гледам смисла во одењето на 
прошетка, лутање наоколу во круг, сè додека не стигнеш 
таму од каде што си тргнал. Во Велс секогаш многу пе-
ша чиме.

Тато и Ана секогаш брзаат напред. Егс рипка наоколу 
како будала. Јас се тетеравам зад нив, цапајќи во калта и 
си мислам: Ова е забавно??? Зошто имаме семејна колиба 
токму во Велс, од сите места на светот? Зошто да немаме 
вила за одмор во Шпанија или апартман во Њујорк? Маг-
да и Нејдин имаат среќа. Добро, Магда беше на орга ни-
зирана тура и отседна во луксузен хотел, а Нејдин беше до 
Орландо заради Дизни, ама тврдам дека и двете гледале 
сонце секој ден.

Во нашиот дел од Велс секогаш врне. Црните облаци 
се постојан дел од пејзажот, како планините. Врне дури 
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и во внатрешноста на колибата, зашто тато верува дека 
сам може да ги поправи дупките на покривот и секогаш 
прави збрка. На горниот кат насекаде се расфрлани кофи, 
тенџериња и тави, а по цел ден и цела ноќ се слуша кап-
кап-кап симфонија.

Толку ми беше дојдено преку глава и бев во депресија, 
што кога го посетивме здодевниот, стар и руиниран замок 
ми дојде да се фрлам од ѕидините. Се потпрев на камениот 
ѕид на врвот, додека срцето ми чукаше како лудо и си по-
мислив како би било да скокнам во празнината. Дали 
некој сериозно ќе се загрижи ако се сплескам на камењата 
под нас? Тато и Ана цврсто го држеа Егс, но мене не ме 
задржаа дури ни кога сериозно се наведнав преку работ. 

Тие всушност си заминаа држејќи го него за рака, 
дрдорејќи нешто за Bailies и за Boiling Oil. Претеруваат 
во глумењето загрижени родители. Се сомневам дека Егс 
може да го спелува зборот дворец, па сè уште не прет ста-
вува сериозен проект. Тато никогаш не ги правеше овие 
работи со мене, кога бев мала. Тогаш постојано работеше 
или беше зафатен. Кога одевме на одмор, тој одеше да 
црта. Ама не ми беше важно. Си ја имав мама. Тогаш.

Помислата на мајка ми направи да се чувствувам 
уште полошо. Луѓето не очекуваат сè уште да се сеќавам 
на неа. Тие не се токму. Можам да се сетам на толку ра-
бо ти за неа – купови и купови нешта. Игрите што ги 
игравме со моите барбики, песните што ги пеевме, како 
ми дозволуваше да се шминкам со нејзините шминки и да 
го пробувам нејзиниот накит, розовиот фустан и високите 
пот петици.

Многу сакам да разговарам за неа но, секогаш кога ќе 
се обидам да зборувам со тато тој станува напнат и тивок. 
Се мурти како да има главоболка. Тој не сака да се сеќава 
на мама. Па добро, тој сега ја има Ана. А двајцата, пак, 
го имаат Егс.
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Јас немам никого. Се почувствував многу мизерно и 
отшетав сама. Отидов на другата страна на ѕидините и 
најдов една истрошена мала кула. Пред влезот имаше пос-
тавено јаже со предупредување. Се протнав под јажето 
и почнав да се качувам по влажните скалила во мракот. 
Потоа стапнав на скала што не беше таму, се сопнав и си 
ја удрив ногата. Не болеше многу, но почнав да плачам. 
Кога плачеш баш и не можеш да се искачуваш, па си 
седнав и липав.

По некое време, сфатив дека немам шамивче. Очилата 
ми беа наводенети, а и носот ми течеше. Се бришев и 
шмр кав најдобро што можам. Камените скалила беа многу 
студени, влагата навлегуваше преку моите фармерки, но 
јас сè уште седев. Мислам дека чекав тато да дојде да ме 
побара. Чекав, чекав и чекав. И тогаш слушнав чекори. 
Пре многу лесни за да биде тато. Пребрзи за навреме да 
се тргнам од патот. Некој се сопна преку мене и двајцата 
вреснавме.

„Уф!“
„Оф!“
„Извини, не знаев дека некој седи тука!“
„Ти клечиш врз мене!“
„Извини, извини. Еве, чекај да ти помогнам да 

станеш.“
„Внимавај!“ Тој повлече толку силно што за малку 

двај цата ќе се стркалавме надолу. 
„Упс!“
„Внимавај!“
Се ослободив од него и се потпрев со грбот на влажни-

от ѕид. И тој се исправи. Беше претемно и можев да видам 
само бледа сенка. 

„Што правеше во темнината? Да не се повреди?“
„Не бев повредена. Можеби сега сум. Сè уште се 
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чувствувам прилично смачкано.“
„Извини. Постојано го повторувам тоа, зарем не? 

Иако е малку чудно да клечиш така во мракот. Следниот 
пат може да те прегази цел одред извидници. Или гру па 
американски туристи да претрчаат преку тебе со пати-
ките. Или... Или... Трескам. Тешко е да разговараш кога 
не можеш да гледаш. Ајде да се качиме погоре да видиме 
дали е посветло.“

„Мислам дека не може. Скалите како да попуштаат.“
„Па, добро. Има смисол. Тогаш да слеземе долу.“
Подзастанав и набрзина го избришав лицето со зад-

на та страна на дланката. Немаше поента и понатаму да 
седам таму. Тато, Ана и Егс сигурно веќе ме заборавиле. 
Се вратиле назад во колибата. По три дена одненадеж ќе 
пукнат со прстите. „Што се случи со Ели?“ ќе речат. И 
ќе слегнат со рамениците. И повторно ќе заборават на 
мене. 

Момчето изгледа мислеше дека сум плашлива. „Ќе те 
др жам за рака, ако сакаш. Да ти помогнам да слезеш.“

„Можам и сама, благодарам“, му реков.
Патот надолу беше по малку влакнест. Скалите се 

чинеа уште полизгави, а немаше држач. Еднаш се сопнав, 
а тој ме зграпчи. „Внимавај!“

„Внимавам“, реков.
„Се обложувам дека на крајот нè чека вработена за да не 

прекори за опасноста“, рече тој. „Тука всушност е штосот. 
Веднаш штом ќе видам дека нешто е затворено со јаже 
ме обзема нагон да истражам што има внатре. Тоа ми се 
случува постојано. Смотаниот Ден, така ме викаат моите 
дома и другарите кога се нервозни. Јас сум Даниел. Но, 
така ме викаат кога се навистина, навистина, навистина 
лути. Најголемиот дел од времето сум едноставно Ден.“

Тој продолжи да зборува додека не излеговме на 
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виделина. Едноставно Ден беше совршен. Имаше дива 
експлозивна коса и смешен мал нос кој го собираше за да 
ги поттурне очилата нагоре.

Јас трепнав низ моите валкани очила и прописно се 
фокусирав. 

„Тоа си ти!“, двајцата извикавме истовремено. 
Неговото семејство имаше подеднакво влажна и трош-

на колиба во долината, половина милја подолу од нас. 
Ги видовме во селото Спар како купуваат намирници, а 
навечер често одеа и во пабот. Татко ми и татко му чес-
то заедно играа пикадо. Ана и мајка му на Ден седеа и 
неврзано муабетеа. Тие изгледаа како да дошле од две 
различни планети, иако и двете беа облечени во фар-
мерки, џемпери и чизми. Фармерките на Ана го ис так-
ну ваат нејзиниот мал стегнат задник, нејзиниот џемпер 
е креација на познат дизајнер, а чизмите имаат токи и 
зашилени врвови. Мајка му на Ден има задник поголем од 
мојот. И нејзините џемпери беа претесни, а едниот беше 
и расплетен. Нејзините чизми беа соодветни за пешачење 
и намачкани со кал.

Семејството секогаш беше расположено за пешачење 
без обѕир на временските услови. Ќе ги видевме како 
за ми нуваат облечени во портокалови мантили за дожд 
додека врне, а неколку часа подоцна ќе ги забележевме 
овие мобилни маргаритки на врвот на некоја далечна пла-
нина. Имаа пет деца, сите вредни и старомодни. Ден беше 
најстариот, отприлика колку мене. Добри три сантиметри 
понизок од мене, иако јас се сметам за ниска. Од мантилот 
за дожд му ѕиркаше дебел водич за замоци. Типично.

„Успеавме!“, рече тој, како штотуку да сме се вратиле 
од вселената. Се обиде да го прескокне јажето во знак на 
триумф, но се сопна. 

„Не е ни чудно што те викаат Смотаниот Ден“, про мр-


