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Никогаш нема да го заборавам денот кога првпат го 
видов Алекс. Одев по улицата Хоторн Роуд со мојата нај
добра пријателка Кејти. Најдобрата пријателка во цели
от свет! Пријателки засекогаш, во добро и во зло. Иако 
тоа беше летото кога за малку ќе се разделевме… и сè 
поради Алекс.

Беше петок, се сеќавам; втората половина од летно
то тримесечје. Кејти доаѓаше кај мене дома на спиење, 
што беше нешто што многу често го правевме. Или кај 
неа дома или кај мене; имавме обичај да се менуваме 
на смени. Тој ден ми беше ред на мене, па затоа бевме 
таму, среќно талкајќи заедно долж патот на блескаво
то сонце, влечејќи ги нашите училишни чанти полни со 
вообичаените тешки количини на домашни задачи, кога 
БУМ! БАМ! Ме погоди.

Неколку врати подолу од мојот дом, ја претвораа 
една од големите куќи во станови. Претходното утро ви
дов еден постар човек, кој се чинеше дека е задолжен 
за тоа, но тој не беше таму тој петок. Или можеби беше, 
но беше внатре. Надвор, во предната градина, стоеше 
едно црвенокосо момче кое мешаше материјал во бе
тонска мешалка. Додека поминувавме, тој се заврте за 
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да погледне кон нас и намигна. Навистина! Тој намигна. 
Се обидов да се преправам дека не забележав, но сè 
уш те ме прави да поцрвенам целата и да се возбудам. 
Па тетично, знам, но не можеш секогаш да ги контроли
раш овие работи. Тоа е инстинктивна реакција. Многу 
зас рамувачка.

Чекорев со крупни чекори, навистина брзо, додека 
об разите ме жареа.

Друго момче доаѓаше од страната на куќата со колич
ка. Го фатив неговиот поглед, апсолутно ненамерно, и 
тој  се насмевна. Право кон мене. Кон мене! Кон мене! О 
БОЖЕ МОЈ.  Тоа беше тоа. Токму тогаш се случи. Бумот и 
бамот, и срцето почна да ми се грчи. Се чувствував како 
да ме удрила молња.

Кејти се нафрли врз мене. 
   Навистина  негодуваше таа  тоа беше толку поли

тички некоректно.
Јас промрморев.  Што? Образите сè уште ме жареа.
Кејти рече:  Како мислиш, што?
    Она што тој го направи! Намигнувањето. Ни намиг

на  нам! Немој да ми кажеш дека не го виде?
Промрморев дека се обидов да не обраќам внима

ние.
 О, па, да, и јас исто така  се согласи Кејти.
 Во спротивно, мислат дека ги охрабруваш. Потоа 

таа се засмеа и рече:  А, што велиш за другиот?, ме луп
на со својот лакот.  Знаеш на кого личи?

Ја затресов главата. Се обидов да кажам „На кого?”, 
но се чинеше дека не можам да испуштам звук.

 Тој потполно личи на Џими Духан.
Беше вистина! Не е чудно што срцето ми чукаше 
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сил            но. Џими Духан е момче од нашето училиште. Сега 
е во 12  клас. Тогаш беше 11ти, и половина училиште 
беше лудо по него, вклучувајќи нè и мене и Кејти. Не 
де ка тој би нè погледнал двапати, и покрај фактот што 
бев  ме само 8ми клас. Јас и Кејти не сме девојчиња кои 
момчињата кога било ги погледнуваат двапати. Не дека 
сме посебно непривлечни, или нешто слично; само што 
сме склони да остануваме во заднина. Претпоставувам 
дека ако сакаш да бидеш забележан, мораш малку да се 
потрудиш. Освен ако, се разбира, си толку восхитувачки 
смртно прекрасна што сите очи едноставно автоматски 
се вртат кон твој правец…

Џими Духан беше смртно прекрасен. Густа црна коса, 
и со црни како јаглен очи и лице кое беше квадратно и 
по малку… издлабено.

Кејти имаше право. Момчето кое се насмевна  ме
не , мене! Тој ми се насмева мене  можеше речиси да 
му биде брат на Џими. (Вообичувам да мислам на не
го  како на Џими, иако не му прозборев ниту збор, па 
тој веројатно не ни беше свесен за моето понизно пос
тоење.)

 Гледаш што сакам да кажам?  рече Кејти, сврту
вајќи се за да види наназад.

И самата не можев да одолеам да не фрлам поглед . 
Момчето ја имаше испразнето својата количка и ја тур
ка  ше назад, кон страната на куќата. Кога нè виде дека 
гле даме, ја подигна раката и повторно се насмеа. О! Бо
же! За малку ќе умрев. Образите ми беа како разгорена 
коларница.

Кејти ја подигна главата и рече:  Па. Јас бев премно
гу зафатена со согорувањето за да кажам нешто вооп
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што. Доколку образите ми станаа уште пожешки, можев 
всуш ност да избувнам во пламени. Читате за луѓе кои 
го направиле тоа. Една минута се таму, следниот ден се 
куп пепел. Има некаква врска со краткиот спој на нивни
те електрични системи. Што беше токму она што го чув
ствував дека ќе се случи со мојот.

 Што велиш на тоа?  рече Кејти. Звучеше речиси 
три ум   фално. Погледнав во неа, донекаде загрижено. 
Се надевав дека не се залажува себеси, мислејќи дека 
нејзе ѝ се насмеа. Затоа што не беше таа, туку јас! Јас 
бев онаа која ја виде прва. Можеби ако беше таа… всуш
ност, се обидувам да бидам фер. Не велам дека изгле
дам подобро од неа.

И двете имаме свои добри  и свои лоши страни.
На добрата страна, јас сум многу висока и логично 

тен ка и имам убави очи (или барем така ми кажале.) 
Исто така имам долга руса коса, која имам лоша навика 
да ја ставам зад уши кога сум засрамена или кога не мо
жам да се сетам да кажам нешто. На лошата страна  па, 
морам да признаам дека не сум многу убава. Лицето ми 
е значително долго, исто како и мојот нос. Но, не сум 
гр  да!

Ниту пак е Кејти. Таа е веројатно за малку поубава  
от кол ку што сум јас всушност, со малечко тркалезно  ли
це и уста како пупка. Косата ѝ е некако кафеава по бо ја 
и кадрава, и потстрижена доста кратко. Тие се нејзи ните 
добри страни. Нејзиниот вистински голем минус е неј
зиниот задник. Самата си вели дека е како две тикви во 
торба, а дека двете нозе ѝ се како две стебла. Од друга 
страна, изгледа значително слатко во нашата навистина 
грозна училишна униформа и ѝ завидувам на нејзиниот 
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нос. Секој ден би го менувала мојот нос за нејзиниот!
Кејти цврцкаше возбудено по целиот пат.  Се об

ложувам дека е странец! Изгледа странско. Можеби е 
Ирец. Џими Духан е Ирец. Многу ирски момци доаѓаат 
овде и работат на згради. Татко му на Џими Духан е гра
дител. Го знаеше тоа? Џими Духан.

О, боже! Таа навистина верува дека тој ѝ се насмевна 
нејзе. Барем тоа ми даде шанса да се оладам и да пре
станам да согорувам. Но, на крајот морав да кажам не
што, бидејќи не можев повеќе да поднесам.

 Зошто, мислиш дека е во ред да се насмевнеш, 
но не и да намигнеш?

 Интересно  рече Кејти.
 Мислам  реков јас  нели?
 Да… Претпоставувам.
 Па, во што е разликата?
 Намигнувањето е непристојно  рече Кејти. 
 Насмевнувањето е…
 Што?
 Насмевнувањето е пријателско!
Ми беше многу мило што момчето Џими Духан се 

нас мевна, а не намигна.
Кога стигнавме ја најдовме Ели како се расправа со 

Мама во кујната. Ели е мојата помала сестра  добро, 
полу сестра, да бидам попрецизна. Таа има тенденција 
да се расправа. Таа е од оние луѓе кој не прифаќаат не 
за одговор. Во овој случај, не за одење во Лондон со 
нејзиното момче.

Момче, како да не! Има само десет години. Да бев 
јас Мама, ќе ја прашав, ’Што зборуваш, момче?’ Но, тоа 
не беше она што ја загрижуваше Мама. Таа едноставно 
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не ја сакаше идејата да одат сами во Лондон.
 Што ќе правите таму?
Ели, нормално, рече дека нема да прават ништо.
 Па, која ќе биде целта на одењето? Ако нема да 

правите ништо?
Ели рече, ’Само сакаме да бидеме таму. Само да раз

гледуваме наоколу’.
 Како да не сте биле веќе таму стотина пати!
 Тоа е поинаку  одговори Ели.  Тоа беше со тебе 

и Тато. Сакам да одам со Оби.
 Какво е тоа име Оби?
 Те мооооолам, Мамо… Те мооооолам, пушти ме! 

Таа ги правеше овие работи што ги правеше, овие жен
ски работи, плескајќи ги рацете на градите и правејќи 
ги нејзините очи уште поголеми.  Само ќе се качиме на 
метрото и ќе седиме таму добри како лепче сè додека 
не стигнеме до Леичестер Сквер.

 Потоа што?  рече Мама. Можев да видам дека 
по  пушташе; исто така можеше и Ели. Мама беше толку  
пред видлива. А, Ели едноставно знае како да игра 
со неа. Весело таа рече:  Потоа, ќе слеземе! Потоа ќе 
пешачи ме по Черинг Крос Роуд, па ќе одиме долж аве
нијата Шафт сбури и ќе внимаваме на сообраќајот и не
ма да раз го вараме со никого и потоа ќе зјапаме во сите 
театри  иќезамислувамкакоќебидекогамоетоиме 
ќе бидегоре насветлата!

Таа го издрдоре ова последново во еден вид екста
за. Тоа ја натера Мама да се насмее, исто како што Ели 
знаеше дека ќе биде. Кога станува збор за Ели, Мама е 
премногу мека.

 Ја прашавте ли мајка му на Оби за ова?  рече 
таа.
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Ели прикажа една од своите најслатки, како на мало 
де војч е, насмевки. Луѓето едноставно не можат да ѝ 
одо леат кога ќе го направи тоа.  Си мислев да се оби
дам да те прашам прво тебе.

 Затоа што мајка му на Оби ќе рече не. Ќе ти ка
жам што сум подготвена да направам… Нема да ве пуш
там да талкате наоколу по Лондон сами, но  но  Мама 
ја подигна раката кога Ели ја отвори устата за да проте
стира  ќе ве одведам двајцата на матине на Момчиња 
и Кукли, ако сакате. Таа е онаа што сакавте да ја гледате, 
нели?

Ели испушти гласен врисок.  Мамо! Можеш да ни 
на  ба виш билети?

 Мислам дека можам да сторам нешто  рече Ма
ма. 

 Потоа можеме да одиме зад сцената. Што велите 
на тоа?

 Ох, Мамо, ти благодарам! Ти благодарам, ти бла
годарам! Потоа следуваше прегрнување со бакнеж, до
дека Ели се фрли кон Мама преку кујната и за малку ќе 
ја задушеше. 

 Најмила, најсакана, најслатка, најдобра Мама на 
сите времиња!

Бљак, бљак, тројно бљак.
 Подобро оди и види со мајка му на Оби дали е во 

ред со неа.
 Ќе биде, ќе биде!
 Па, оди и осигурај се. Кејти, Тамсин! Дали сте до

бри, девојчиња? Не мислев да ве игнорирам.
Но, покрај Ели таа обично го прави тоа. Не е нејзина 

вина; Ели поседува еден од оние карактери што еднос
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тавно преплавува сè. Претпоставувам дека не може да 
си помогне, ништо повеќе отколку што јас можам да по
могнам да биде… па! По малку внатрешен увид, прет
поставувам дека би рекле. Како на оние скали за интро
вертност и екстровертност, јас и Ели би биле на тотално 
спротивни краеви.

 Ќе пиете ли чај овде долу со нас?  рече Мама.  
Или сакате да го однесете во вашата соба?

Јас реков дека ќе го однесеме во мојата соба.
 За да можат да имаат тајни  рече Ели.
 Тоа е во ред  одговори Мама.  Дозволено е.
 Не знам за што треба да имаат тајни.
Јас реков:  Не, затоа што е тајно. Идиот!
Ели го исплази јазикот. Навистина многу патетично. 

Една минута се труди да биде толку софистицирана, са
кајќи да оди со нејзиното момче. А, веќе следната се од
несува како да има пет години.

 Ајде! Зграбив пакетче бисквити и неколку пакува
ња   сок и се упатив кон вратата.  Ќе слеземе подоцна. Во 
колку часот се враќа Тато?

Мама рече:  Ти знаеш исто колку и јас. Знаеш какви 
се овие работи.

Ѝ објаснив на Кејти додека се качувавме горе дека 
Тато се појавува во реклама за пиво.

 Едноставно понекогаш снимаат вечно. Кога ја 
сни  ма ше онаа за возењето во пијана состојба, траеше 
ре  чиси до полноќ.

 Тоа е лудо  рече Кејти.  Кога само ќе помислиш, 
сè завршува за само неколку секунди на екранот.

Јас реков:  Да, знам, целиот бизнис е ветер и магла. 
Но, не му пречи на Тато, бидејќи го плаќаат за прекувре
мено.
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Некои од децата на училиште се длабоко импресио
нирани што мајка ми и татко ми се во шоу бизнисот. Бев 
популарна со недели по рекламата за возење во пијана 
состојба. Тоа е девојчето чиј татко е на телевизија. Кога 
подобро ќе размислам, можеби Џими Духан знае која 
сум! Иако не го гледам како тип на момче кое лесно се 
имресионира. Јас не сум ипресионирана затоа што сум 
навикната на тоа; а ни Кејти не е исто така, бидејќи ме 
знае уште од мали нозе, па така и таа е исто така навик
ната на тоа. Таа може да се сети на времето кога и Мама 
и Тато не беа на работа  простете, сакам да кажам од
мораа  толку многу долго, што за малку не можев да 
одам на училиште, бидејќи моите едни и единствени 
чев ли пропуштаа. Морав да ги пополнувам со весници! 
Не многу привлечно. 

 Мило ми е што татко ми не мора да работи доц
на навечер  рече Кејти, кога стигнавме во безбедноста 
на мојата соба и можевме да разговараме без малите 
ос три уши на Ели кои впиваа сè.  Ми се допаѓа што тој 
си доаѓа дома во исто време секоја вечер. Ели веројатно 
ќе каже дека е тоа многу здодевно од мене, но не ми е 
грижа! Понекогаш го сакам здодевното.

Јас реков:  Мм. И јас исто така. За разлика од Ели, јас 
немам амбиции да бидам во шоу бизнисот.

 Дали мислиш дека сме здодевни?  рече Кејти.
Тоа беше еден од моите тајни стравови. Но, немаше 

да го признаам.  Ние сме само ние  реков.  Како што 
Ели е само Ели. А, таа е многу млада за да има момче! 
Како можеш да имаш момче на нејзина возраст?

Јас дури немам момче на моја возраст. Ниту пак Кеј
ти има. Ние сме без момчиња; не бевме тотално тажни. 
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Но, постои разлика помеѓу повременото излегување и 
има њето вистинско момче. Ели беше толку… постоеше 
еден збор. Не можев да се сетам кој беше. Прерано раз
виена! Тоа е. Делување како да е далеку постара откол
ку што е навистина.

Можеби јас и Кејти делувавме како да сме далеку  
по млади отколку што навистина бевме? Тринаесет го
ди  ни стари, а без момчиња. Наскоро ќе наполниме че
тиринаесет. А, сè уште без момчиња!

Ние бевме добри девојчиња, јас и Кејти. Сите настав
ници нè сакаа; и сè на сè и ние ги сакавме. Ги пишувавме  
сите домашни задачи, ги положувавме сите наши ис пи
ти. Всушност уживавме во учењето работи. Боже, ова 
бе ше сериозно чудно! Нешто не беше во ред со нас. 
Зошто не можевме едноставно да правиме нормални 
ра боти исто како сите други? Да ги прескокаме домаш
ните задачи, да бегаме од часови, да одиме на забави, 
да се пијаниме, да имавме момчиња.

 Десет години  рече Кејти. Таа ја затресе главата. 
 Што правевме ние кога имавме десет години?
 Не знам  реков.  Не можам да се сетам.
 Сè уште си игравме со кукли, нели?, Кејти одед

наш  звучеше загрижено.  Те молам, кажи дека не си 
играв ме со кукли!

 Не! Се разбира дека не. Ние…
 Што? Ние што?
 Па, секако не ги боевме нашите нокти зелено и 

не носевме црн кармин  реков.  И сигурно не одевме 
во град со момчиња!

Настапи пауза; потоа двете воздивнавме, едноглас
но.
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 Почнуваме да звучиме како татко ми  рече Кејти.
Почекај малку! Татко ѝ на Кејти е стар. И тоа мислам, 

навистина стар. До толку што дури зборува за пен зи о ни
рање. Се погледнавме една со друга, погодени.

 Не, но сакам да кажам  рече Кејти  навистина! 
Лондон е опасно место за десетгодишник.

 Со или без момче. Кое, во секој случај, не беше 
ни малку постаро од неа. Не можеш десетгодишник да 
го наречеш момче. Тоа беше смешно!  Земи си бискит  
реков.  Не сакам да размислувам повеќе за тоа. Мојата 
прерано созреана помала сестра е секогаш еден чекор 
пред мене. Секогаш прва ги прави работите. И ѝ е доз
волено да се извлече со тоа! Не дека бев љубоморна на 
Ели; навистина не. Но, претпоставувам дека понекогаш 
ѝ завидував.

Таа ноќ, стиснати во мојот не особено голем кревет 
со Кејти, лежев будна размислувајќи за момчето кое ли
чеше на Џими Духан.


