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Луси подзина кога се појавив од бањата.
„Изи!“ - крикна таа. „Боже, што си направи-

ла?“
„Поинаква е“, рече Неста.
Се ѕвереа во мене како да сум излегла од некој 

хорор.
„Ви се допаѓа?“ - ги прашав и се завртев.
Тој ден мојата досадна полусестра Амелија се 

мажеше за исто толку досадниот Џереми, а мојата 
друга полусестра Клаудија и јас моравме да ѝ би-
деме деверици. Амелија, според очекувањата, ми 
одбрала одвратен фустан. Смарагдно-зелен сатен. 
Со висока половина. Страшно. 

И тогаш нешто ми текна.
„Морав нешто да преземам“, реков. „Изгледав 
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како да играм главна улога во некоја драма од Џејн 
Остин“.

„Добро“, рече Неста, не престанувајќи да се 
ѕвери, „ама зелена коса?“

„Совршено се совпаѓа“, реков со насмевка. „За-
рем не ви се допаѓа?“

„Мислам дека супер изгледаш“, рече Луси. „А, 
што ќе правиш за во училиште? Госпоѓа Ален ќе те 
убие“.

„О, ова за недела дена ќе се измие. Тоа е само 
пена. Всушност, тоа нема да ѝ го кажам на мама“.

Се погледнав во огледалото. „Ми се допаѓа и 
мислам дека ќе останам ваква барем до понедел-
ник“.

„Зарем мајка ти нема да те натера да ја изми-
еш бојата?“ - праша Неста.

„Цело утро е во фрка, а колата треба да при-
стигне секој момент, така што кога ќе ме види веќе 
ќе биде предоцна“.

Луси се закикоти. „Личиш на ирска снаа. Очи-
те од толкаво зеленило ти се уште посмарагдни од 
вообичаено“.

„Баба би била горда на мене. Знаеш, ирски ко-
рени и слично. Разбираш? Смарагдно-зелени коре-
ни?“

Гледаа во мене како да сум полудела. 
„Корените на косата, глупачке“.
„Побрзо би рекла дека ќе се преврти во гро-
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бот“, рече Неста. „Не верувам дека носењето на зе-
леното се однесувало и на косата“.

„Можеби нејзиниот дух ќе се појави на венчав-
ката“, реков, „и токму во оној момент кога свеште-
никот ќе каже: `Има ли некој некаква забелешка?` 
таа ќе се извиши до покривот и ќе извика: `Да, 
имам, имам. Мојата внука ја офарбала својата пре-
красна смеѓа коса во зелена.`“

Луси и Неста прснаа во смеа.
„Шегата на страна“, продолжив јас, „би сакала 

и вие две да бидете таму. Не е праведно. На сите им 
е дозволено да поведат пријатели, па макар само 
и на свадбениот ручек. Од друга страна, тоа се сè 
старци, па веројатно за нив важат едни правила, а 
за нас други“.

„Па, веројатно таму ќе има и по некое пристојно 
момче“, рече Неста. „Можеш да ги извежбаш моите 
совети за кокетирање“.

„Мрак. Ќе биде смртно досадно. Таму нема 
дури ни дискотеки. Џереми е сметководител, и ток-
му како и Амелија, потекнува од фамилија на смет-
ководители. Дури нарачаа ѝ свадбена торта во фор-
ма на дигитрон“.

„Каква ѝ е венчаницата?“ - праша Луси, секо-
гаш заинтересирана за прашања од стилот. Има на-
мера да запише уметнички колеџ и да стане моден 
креатор.

„Како огромна пуслица. Дури и онака слаба из-
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гледа огромно во неа. Дури, не знам како ќе влезе 
во кола“. 

„Доколку јас би се мажела“, рече Неста, оптег-
ната на перниците како Клеопатра, ќе изгледам 
фантабулозно. Секако, тогаш веќе ќе бидам славна 
и ќе има многу новинари, бидејќи сите списанија ќе 
сакаат да објават слики од мојата венчавка“.

„Што би облекла?“ - ја запраша Луси.
„Нешто кратко. Сосема прилепено. Можеби 

свилен фустан во слонова боја, без грб. Косата би 
ја распуштила, како сега, да ми паѓа до половината. 
Никогаш не би се излажала како повеќето жени, па 
за венчавката да ја одберам онаа натапирана фру-
зура, знаете, тоа што личи на кошница, тоа кога ќе 
им ја соберат косата на врвот од главата. И би има-
ла едноставен бидермаер. Само неколку лилјани 
или нешто слично. Елегантно. Венчавката би се од-
ржала пред мојата вила и би присуствувала цела 
естрада од рок ѕвезди и славни личности“. 

„Ти би изгледала волшебно што и да облечеш“, 
реков, гледајќи ја испружена на мојот кревет. Неста 
е воедно најзгодната девојка во нашиот клас, ако 
не и во целото училиште. Инаку е, полујамајканка 
и полуиталијанка, и изгледа занесно. Би можела да 
биде манекенка кога би сакала, ама во последно 
време сè повеќе ѝ се допаѓа актерската кариера.

И Луси е убава, ама на поинаков начин. Ситна 
е, со кратка плава коса и ме потсетуваше на само-
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вила додека седеше со прекрстени нозе на свое-
то омилено парче мебел во мојата соба - големата 
вреќеста фотеља.

„А што би облекла ти Луси?“ - запрашав.
Таа замислено се загледа низ прозорецот. 

„Мислам дека би сакала да се венчам во зима, кога 
има снег. Во сомот, со наметка. И со бели розички 
во косата. Во црква би пристигнала со кочија, а сè 
би било украсено со бршлен и со цвеќиња...“

„Вистинска романтичарка си, Лус“, се насмеав 
јас. „Само се надевам дека нема своите деверици да 
ги натераш да носат вакви грдотии како што морам 
јас денес“.

„Би ти биле деверици, нели?“ - праша Неста. 
„Знаеш, она, како најдобри другарки, и така тоа?“

„Секако, но би сакала таму да бидат и Бен и 
Џери, бидејќи тие ми се најдобри пријатели после 
вас две“, додаде Луси.

„Што?“ - се зачуди Неста. „Кучиња на венчав-
ка?“

„Да, би можеле да поминат како пажеви“.
Неста и јас започнавме да се превиткуваме од 

смеа. Беше доволно да замислиме два дебели ла-
брадори како со ланчиња околу вратот лазат помеѓу 
клупите.

„Е, јас никогаш нема да се омажам“, реков. „За 
што? Толку парови се растураат веќе после неколку 
години. Токму како моите мајка и татко. Еднаш го 
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слушнав тато кога на некого преку телефон му кажа 
дека разводот е природен начин да се каже: `Убаво 
ти кажав`“.

„Но, можеби еден ден ќе се заљубиш“, рече 
Луси. „Тогаш ќе го смениш мислењето“.

„Како да не. Погледни ме - веќе имам четири-
наесет години, а сè уште не сум имала дечко. Дури 
не сум ни видела некој кој е барем блиску до тоа 
што го барам“.

„А, ако сепак решиш да се омажиш?“ - беше 
упорна Луси.

„Добро. Ако решам така - а, нема - би облек-
ла црвен најлонски мини фустан и на ролерки би 
се дотркалала до олтарот, додека госпел хор пее и 
игра во позадина“.

„Но, јас не знам да возам ролери“, се надоврза 
Луси, „а, морам да ти бидам деверица“.

„Не грижи се. Тоа нема да се случи. Не верувам 
дека некогаш ќе се заљубам. А, осебно ако останам 
овде. Овдешните момци се вистински Кевини“.

„Па, ни јас не би сакала токму утре да се ома-
жам“, се надоврза Неста. „Би го водела кучето кол-
ку можам подолго. Зошто да се задоволам со една 
овошка, ако можам да земам цела кошница?“

„Вистинска фуфа си“, додаде Луси. „Меѓу дру-
гото, лесно ти е тебе, ти си главен магнет за мом-
ците во Северен Лондон. А, што доколку запознаеш 
некој навистина посебен?“
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„Мислиш некој како Тони?“ - ја зезаше Неста.
Сиромашката Луси поцрвене како булка. Тони 

е постариот брат на Неста, а Луси е до уши заљубена 
во него.

„Ме покани да излеземе следната недела“, 
рече срамежливо.

Неста загрижено ја погледна. „Дали се согла-
си?“

„Секако. Ама знам, знам, дека не треба пре-
многу озбилно да го сфаќам. Знам каков е. Ги мену-
ва девојките како чорапи“.

„Внимавај тоа да не го заборавиш“, ја пред-
упреди Неста. „После Из и јас ќе мораме да те со-
ставуваме“.

„Знам да се грижам за себе“, рече Луси. „А, 
што е со тебе Из? Што очекуваш ти од дечкото?“

„Колку време имаш?“ - додадов јас. „Можам 
ли да ја прашам публиката? Пола-пола? Помош од 
пријател?“

„Конечен одговор“, рече Неста. „Кој е твојот 
конечен одговор?“

Морав добро да се замислам. Совршен дечко?
„Добро. Смисла за хумор. Мора да знае да ме 

насмее. Мора да биде интелигентен. Што ќе ми е 
некој тупаџија? Тоа мора да биде некој со кого ќе 
имам за што да зборувам и со кого ќе имам колку-
толку заедничко“.

„И секако, згоден?“ - запраша Неста.
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„Да. Прилично. Всушност, не би сакала некој 
тип со дуплерки, бидејќи премногу згодните момци, 
обично се полни со себе..“.

„Како Тони“, кажа Неста, погледнувајќи ја 
значајно Луси, која се правеше дека не ја забеле-
жува.

„Се извинувам“, ја прекинав, „ама не завршив. 
Мојот конечен одговор за момче од милион долари. 
Духовит. Интелигентен. Широкоград. Со пристоен 
изглед. Убав задник. Искрено да ужива во женско 
друштво. Да има чисти нокти, и на крај, ама не и 
помалку важно..“.

„Да биде богат“, рече Неста.
„Да биде сладок“, рече Луси.
„Не“, на тоа додадов јас. „Последно, ама не и 

помалку важно..., да знае да стои на глава и да пее 
`Боже, чувај ја кралицата`“.

Луси прсна во смеа. „Изи, луда си“.
„Ти посакувам среќа во потрагата“, рече Не-

ста. „Сè тоа претежно е во ред, но чисти нокти? 
Мислам дека премногу пребаруваш, девојко“.

„Изи“, налутено викна мама одоздола. „Колата 
нè чека“.

Длабоко воздивнав. „Доаѓам! Ете така. Послед-
но, последно прашање. Изгледам ли добро? Зелено 
и така тоа. Мислите ли дека ми треба уште креон 
на очите?“

„Изгледаш прекрасно“, рече Луси. „Јави ни 
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како ти оди“.
„Важи, Неста?“
Таа се насмеа. „Па, да кажеме вака: да се на-

деваме дека кога Амелија ќе те види, ќе потврди 
дека љубовта навистина е слепа“.

„Ако љубовта е слепа“, се надоврзав јас, „то-
гаш бракот е отварач за очите“.

„Како да не“, рече Неста, па стана од мојот 
кревет и тргна кон вратата. „Одиме, Лус. Подобро 
да излеземе пред госпоѓа Фостер да ја види ваква и 
да ги отвори портите на пеколот“.

Луси се насмеа. „Аха. Мило ми е што те позна-
вав, Изи“.

Го кажаа тоа, па си отидоа.

Мојата желба во понеделник, со својата зеле-
на коса да ја извадам директорката на училиштето 
од чевли, заврши неуспешно. Штом се вративме од 
венчавката, мама ме одведе во бањата на катот. 

„Ете така“, исцеди низ заби. „Сега почни да ја 
миеш косата и да не си престанала додека не ти се 
врати природната боја“.

Ми го подаде шишето со шампон. Чекав да из-
лезе, но таа само стоеше и бесно ме гледаше.

„Не само што ме засрами пред сите наши род-
нини и пријатели“, продолжи таа, „туку на Амелија 
ѝ го упропасти овој ден. И како сега да им објасниме 
на луѓето зошто на повеќето фотографии недоста-
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сува една деверица?“
„Јас немав ништо против да се фотографирам“, 

изустив јас. 
„Но, Амелија имаше. Беше бесна како рис. Зна-

чи навистина Изабел. Успеа да ја засениш невеста-
та на денот на нејзината венчавка.

„Не сакав да...“
„Размислуваш ли ти воопшто? Па, само ти би 

се гледала на секоја фотографија“.
„Извини“, повторив по милионит пат тој ден.
„И не ми паѓа на памет таква да те пуштам во 

училиште. Господ знае што би помислиле наставни-
ците за нас и за семејството од кое потекнуваш“.

Сакав да ѝ кажам дека многу девојки се фар-
баат и извлекуваат прамени, ама знам кога е доста, 
па затоа ја одвртив славината и почнав да ја мијам 
косата.

Мама стоеше и гледаше како млазеви од зеле-
на боја се слеваат во кадата. Низ шумот од водата 
ги слушнав нејзините воздивнувања. Заклучив дека 
би ми било најпаметно да го држам јазикот за заби, 
па завршив со миењето и посегнав со раката кон 
крпата. 

„НЕ ТОЈ!“ - крикна мама. „Боже, Изабел!“ (Се-
когаш ме именува со цело име кога е лута) „Не со 
белата крпа. Ќе ја извалкаш. Ќе ти донесам некоја 
потемна“.

Мама е голем љубител на бели крпи. Еднаш, 
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само што завршив со бањање, влезе по мене во со-
бата и ја донесе токму онаа која веќе ја имав упо-
требено.

„Дали ти си ми ја извалкала крпата?“ - ме пра-
ша, покажувајќи ги флеките од римел. „Крпите слу-
жат за сушење, а не за симнување на шминка“.

Значи навистина. Би сакала да премине на 
нормални крпи во боја, па да можам без страв да 
ги употребувам. Ама, што би ми вредело тоа кога 
таа е таква и кога е во прашање сè останато? На-
шата куќа е беспрекорна. Мама е беспрекорна. 
Секогаш во елегантни црни костими на работа и 
елегантни црни панталони и кашмирски џемпери 
по дома. Елегантна кратка црна коса. Не знам како 
тоа ѝ поаѓа од рака. Секогаш, секое влакненце ѝ е 
на свое место. На чевлите никогаш нема ни трошка 
прашина. Родена е во знакот на Девица, што значи 
дека е перфекционист. Дури оди до таму да ја чисти 
куќата пред да дојде куќната помошничка, за таа 
случајно да не помисли дека ние сме некаква неу-
редна фамилија. Зошто ни е куќна помошничка, ако 
не можеме да правиме хаос кој таа ќе го чисти?

Посакав да излезе од бањата и да ме остави на 
раат да ја средам косата, ама не, таа се посади на ра-
бот од кадата и строго ме посматраше. „Па, ќе сакаш 
ли сега да ми дадеш нешто како објаснување?“

„Па, јас..., мислев дека тоа убаво изгледа“.
Воздишка. Уште една, подлабока.
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„Не сакав никого да налутам..“. - прозборев.
Навистина не сакав. Ама привлеков мошне го-

лемо внимание. Пристапувавме кон олтарот и сите 
охаа и ахаа гледајќи ја невестата, за потоа да ме 
забележат и мене, по што завладеа молк. Луѓето 
го вртеа погледот. Ама не и Амелија. Штом го фа-
тив нејзиниот поглед, знаев дека ќе има збрки. И 
тоа големи. Чесен збор, видов дека под велот ѝ се 
крева пареа. Зјапав во олтарот и се молев Амелија 
да се опушти после неколку пијачки на свадбениот 
ручек. Ама, офлеле. Дури тогаш одлепи.

Мама и понатаму ме гледаше од работ на када-
та. Не знаев што да кажам.

„Извини“, реков. „Жал ми е“.
„Жал? Па, ти не ни знаеш што тој збор значи. 

Одвлечи се во својата соба. Не можам да те гле-
дам“.

Се одвлеков во својата соба. Ова е навистина 
кучешки живот. А, јас сум навистина persona non 
grata. Повторно.


