
ИЛУСТРИРАНАТА МАЈКА

ЏЕКЛИН ВИЛСОН е родена во Сомерсет. Својот работен 
век го започнала во една издавачка компанија, потоа две 
години поминала како новинар во едно списание и дури 
потоа започнала во потполност да се бави со авторска ра-
бота, и со тоа си создала многу успешна кариера. Има на-
пишано многу детски книги, исто како и серија од крими-
налистички новели, а патем и неколку претстави кои биле 
изведувани на Радио 4; исто така држела и часови на деца 
за креативно пишување. Како посветен читач Жаклин има 
своја лична колекција од над 10000 книги!

Живее во Сари и има една возрасна ќерка.
„Џеклин Вилсон има ретка дарба да пишува забавно и 

лесно а да обработува емоционални теми” Bookseller
„Брилијантна млада писателка духовита и суптилна 

чии приказни никогаш не ви попуваат, а се многу ком-
плексни у повеќеслојни”. The Times

„Џеклин Вилсон е многу популарна кај децата на во-
зраст од седум до десет години: таа треба да биде препо-
рачувана за читање во сите случаи на неподготвеност”. 
Independent on Sunday

„Иако Џеклин Вилсон се занимаваат со социјалниот ре-
ализам, нејзините книги имаат пријателски и свеж приод”. 
Independent

„Читајќи ги нејзините приказни, кои се справуваат и со 
чувство и на хумористичен начин со темите кои се одне-
суваат на сериозни работи како растурање на семејства, 
може да се забележи колку лесно таа ги развива работи-
те од преокупациите кои ги имала за време на нејзиното 
детство. Пишува во прво лице, што на приказната ѝ дава 
голема приемчивост. Децата со задоволство ги оценуваат 
нејзините книги... И со многу големо задоволство ги чита-
ат нејзините приказни. Guardian Education
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Невена1 повторно почна да станува чудна за нејзиниот ро-
денден. Ѕвезда се сети дека родендените често ѝ се лоши 
периоди, па ние навистина се потрудивме. Ѕвезда ѝ напра-
ви убава голема честитка исечена во форма на невен. При-
тоа, го потроши целото мастило од портокаловиот фломас-
тер за да ја обои. Потоа направи две сребрени и светкави 
тројки со нејзиното специјално пенкало со светкаво масти-
ло и со нејзиниот најдобар ракопис додаде “Среќен Роден-
ден”. Изучуваат убаво пишување во осмата година, a таа е 
многу добра во тоа. 

Јас сум сѐ уште во јуниорите и сум бескорисна за било 
каков вид на пишување, па затоа на мојата честитка само 
цртав. Бидејќи ова беше триесет и третиот роденден на 
Невена, решив да ѝ ги нацртам нејзините триесет и три 
најомилени работи. Го нацртав Мики (никогаш го немав 
видено, но Невена го имаше доволно пати опишувано), па 
Ѕвезда и себе си. Потоа го нацртав “Реинбоу” студиото за 
тетовирање, “Викторија Армс” и клубот “Најтбрдс”. Ги на-
цртав сите заедно збиени во средината, а потоа ги заоблив 
рабовите и го нацртав Лондон со крајбрежјето и вечерните 
ѕвезди. Парчето хартија веќе стануваше прилично испол-
нето, но сепак успеав да збијам уште и ЦД плеер со многу 
1 Marigold (Анг)

КРСТ
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од ЦД-ата на Емералд Сити, високи штикли, бикини, не-
колку различно обоени маички и повеќе прстени, наракви-
ци и обетки. 

Веќе престанаа да ми доаѓаат и идеи, затоа често го 
бришев она што ќе го нацртав, така што хартијата почна 
видливо да се оштетува, па се откажав и почнав со боење. 
Сакав да направам и декорација од невени по рабовите, но 
Ѕвезда го имаше потрошено портокаловиот фломастер, па 
затоа невените ги преправив во рози и ги обоив бордо-цр-
вени. Црвените рози означуваат љубов. Невена се разбира-
ше во симболика, па се надевав ќе разбере. Потоа на задни-
от дел нацртав прекрасна круна од црвени рози, да означат 
еден куп љубов и се потпишав. 

Исто така, ѝ дадовме и подароци. Ѕвезда, на неделниот 
пазар најде компилација од најголемите хитови на Емералд 
Сити за само две фунти. Јас ѝ купив светкава штипка за 
коса, зелена за да се совпаѓа со нејзините очи. Купивме 
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дури и специјална зелена хартија и зелена сатенска пан-
делка за да ги завиткаме подароците. 

„Дали мислиш дека ќе ѝ се допаднат?” Ја прашав Ѕвез-
да.

„Биди сигурна”, рече Ѕвезда. Ја зеде штипката за коса и 
ја отвори така што пластичните запци изгледаа како заби, 
потоа со неа правеше такви движења како да вели „Јас сум 
прекрасен подарок”, и ме гризна за врвот на носот.

Невена силно не прегрна двете и ни рече дека сме ду-
шички, но нејзините големи зелени очи се наполнија со 
солзи.

„Па зашто плачеш?” ја прашав.
„Плаче затоа што е среќна”, рече Ѕвезда. „Нели, Неве-

на?”
„Мм”, рече Невена. Силно шмркна и си ги избриша сол-

зите со горниот дел од дланката. Се тресеше, но успеа да 
се насмее. „Ете. Делф2, сега престанав да плачам, добро?”

Не беше добро. Плачеше на интервали преку целиот 
ден. Плачеше кога го слушаше ЦД-то од Емералд Сити би-
дејќи, рече, ја потсетувало на старите времиња. Плачеше 
кога ѝ ја расчешлував коста и ѝ направив шик пунџа која ја 
украсив со новата зелена штипка.

„Господе, погледни ми го вратот! Целиот станува на-
бран”, рече. Загрижено ја допре својата сѐ уште незбрчкана 
бела кожа, додека ние дававме сѐ од себе да ја разубедиме. 
„Изгледам толку старо”. 

„Ти воопшто не си стара. Млада си”, рече Ѕвезда. 
„Триесет и три”, рече Невена тажно. „Би сакала да не го 

напишеше тоа во централното место на твојата честитка, 
драга. Не ми се верува, триесет и три. Дали знаевете дека 
тоа е возраста на која бил Исус кога умрел?”

Невена доста добро ја знаеше Библијата, бидејќи дел од 
своето детство го минала во Црковен Дом.

„Триесет и три”, продолжуваше да мрмори. „А многу се 
трудел. Ги сакал децата, ги сакал и лошите жени, се зала-
2 Во оригиналот Dol, скратено од Dolphin (Делфина)
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гал за сите поинакви луѓе. Бил толку кул. А што му сторија 
тие? Го закачиле на крст и до смрт го мачеле”.

„Невена”, остро рече Ѕвезда. „Погледни ја честитката 
на Делф”.

„Ах да, мила, колку е убава”, рече Невена. И затрепка 
гледајќи ја. „Што треба да значи?”

„Ох, глупава е. Нема никаков ред”, реков јас. 
„Тоа се работите кои најмногу ги сакаш”, ѝ објасни 

Ѕвезда.
„Прекрасно”, рече Невена, упорно гледајќи во честит-

ката.
Потоа повторно почна да плаче.
„Невена!”
„Извинете. Погледот на неа едноставно ме тера да се 

чуствувам лошо. Види го пабот, високите штикли и секси 
маичките. Ова не се работи на една мајка. Делф требало да 
нацрта... што знам, мало маче, долг убав фустан и... Маркс 
и Спенсер. Тоа е тоа што сакаат мајките”. 

„Но тоа не е тоа што ти го сакаш, а мене ти си ми мајка”, 
реков јас.

„Дол потроши саати и саати за да ти ја направи честит-
ката”, рече Ѕвезда. Почна да поцрвенува во лицето.

„Знам, знам. Прекрасна е. Јас самата реков дека јас сум 
безнадежниот случај. Нели разбирате што сакам да ви ка-
жам”. Пак шмркна. „Како и да е, ајде да појадуваме. Еј, а 
ќе може ли сега да ја добијам мојата торта? Роденденска 
торта за појадок! Супер идеја, нели девојки?”

И двете се ѕверевме во неа.
„Не купивме торта”, рече Ѕвезда. „Знаеш дека не ку-

пивме. Те прашавме и ти рече дека последното нешто што 
би го посакала е торта, се сеќаваш?’

„Не”, рече Невена гледајќи во празно.
Постојано зборуваше за тоа дека не смееме да ѝ купиме 

торта бидејќи беше сигурна дека почнува да качува кило-
грами и дека шлагот може само да ѝ предизвика забоболка, 
а покрај тоа, велеше дека не е ни љубител на роденденски 
торти. 
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„Обожувам роденденски торти”, рече Невена. „Отсеко-
гаш сум сакала роденденски торти. И самите знаете колку 
ми значи тоа бидејќи како дете никогаш не сум имала тор-
та направена специјално за мене. Или пак прописно убава 
забава. Го мразам тоа што вие не сакате прописни забави 
и одите само на глупави места како Лејзер Куест и МекДо-
налдс”.

„Не се глупави”, реков. Иако Ѕвезда беше поканувана на 
многу такви настани, додека јас никогаш не бев отишла на 
забава во МекДоналдс, ниту пак некој ме имаше некогаш 
покането во Лејзер Куест. Се надевав дека кога ќе тргнам 
во средно училиште можеби ќе стекнам многу пријатели. 
Сега за сега, во мојот клас не бев дел од онаа група деца 
кои се дружат на таков начин. А и не горев од желба да 
одам на било која од нивните забави. Бидејќи со никого од 
таа група не сакав да бидам другарка па дури и кога некој 
би ми платил за тоа. Освен, можеби со Таша.

„Добро, добро еве ќе одам да ти купам роденденска тор-
та”, рече Ѕвезда. „Маркс и Спаркс отвора порано во сабота. 
Стрпи се малку”.

Ја зеде чантата и брзо излезе трескајќи ја вратата зад 
себе. 

„Таа ми е лута”, рече Невена.
„Не, не ти е. Отиде да ти донесе торта”, реков.
„Лута, лута, лута”, мрмореше Невена, натажена. „Така 

велеа во сиропиталиштето. “Многу сум лута на тебе Неве-
но”. Старудијата ќе се приближеше со лицето толку блиску 
до моето, што од таа близина очите веќе почнуваа да ѝ се 
вкрстуваат. „Лута, лута, лута”, ќе речеше притоа, плукајќи 
ме по целото лице. Ох колку беше таа злобна. Никогаш не 
нѐ удираше, знеше дека тоа не е дозволено, но од очите ѝ се 
гледаше дека навистина многу сака да го стори тоа. Затоа 
постојано нѐ караше и повторуваше. Лута, лута, лута”.

„Невена”. Не знаев што друго да речам. Секогаш кога 
ќе почнеше да зборува така, брзо мрморејќи и играјќи си 
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со зборовите, по малку ме плашеше. Посакав Ѕвезда да се 
врати побрзо.

„Само зборови. Лути зборови! (Крстозбор!)”
Јас се закикотив во случај Невена да го мислеше тоа 

како шега. Изгледаше вчудовидено.
„На училиште играме крстозбор”, реков набрзина. „Јас 

не можам да ги составувам. Безнадежна сум кога се работи 
за спелување и слични такви работи”.

„Исто и јас”, рече Невена. „Мразев училиште. Секогаш 
запаѓав во неволји”.

„И јас. Истата сум”, реков, надевајќи се дека со тоа ќе 
ѝ помогнам на Невена. Бев мртва гладна. Изедов еден грст 
сув корнфлекс за да можам да издржам. Се послужи и Не-
вена. 

„Сепак Ѕвезда е паметна”, реков. „А откако се запиша 
во средно училиште станува сѐ попаметна. Право мозоче”.

„Е, па. Очигледно се метнала на татко и”, рече Невена. 
„Мики беше најпаметниот со кого некогаш сум се запоз-
нала. Толку креативен, уметнички настроен, а исто така и 
остроумен. Никогаш и никој не би можел да го надитри”.

„Посакувам да беше и мој татко”, реков.
Невена сочувствително ме погали.
„Не е важно. Сепак те имам тебе за мајка”. Го реков тоа 

за да ја усреќам, но предизвикав спротивен ефект, таа пов-
торно започна да плаче.

 „Јас сум глупава и бескорисна мајка?” рече таа.
„Ти си најдобра од сите мајки. Те молам не плачи веќе. 

Очите ќе ти се закрвават”.
„Црвени очи, збрчкан врат, самосожалувачко располо-

жение. Каков неред! Со што јас имам да се пофалам во мо-
ите триесет и три години, а? Кога не би ве зела предвид 
вас, две прекрасни девојчиња. Што би помислил Мики за 
мене ако сега се врати? Секогаш велеше дека имам голем 
потенцијал, но никако да го искористам за нешто умно”.

„Ти имаш направено мнооогу работи. Сликаш, правиш 
извонредна облека и танцуваш, а работиш и во студио и- 
и-”
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„Ако во најскоро време не сторам нешто со својот живот, 
шансите за тоа стануваат минимални. Толку брзо стареам. 
Еее кога Мики би сакал да се врати. Кога бевме заедно јас 
бев сосема друга личност. Тој правеше да се чувствувам..”. 
Замавна со своите слабечки раце низ воздухот, а нејзините 
бразлетни заѕвечкаа. „Не можам да пронајдам соодветни 
зборови. Дојди кај мене, Делф”.

Ме повлече поблиску до неа и ме стисна во прегратка.
Се вгнездив во прегратката, вдишувајќи го нејзиниот ми-
рис. Нејзината свиленкаста црвена коса ме скокоткаше. Ја 
погалив дозволувајќи да ми мине низ прстите.

„Наскоро треба да ти се бојадиса коренот. А гледам дека 
некои влакна и ти се расцветале. Ако сакаш можам да ти 
ги исчистам”.

„Сѐ уште имаш желба да станеш фризер, Делф?”
„И тоа како”, реков, поставувајќи ги прстите во облик 

на ножица и преправајќи се дека сечам коса.
„Сѐ уште се сеќавам кога Барбиката ја направи лустер” 

рече Невена.
„Исто ѝ го направив и на барбиката на Ѕвезда. О колку 

ми беше тогаш лута”.
„Ох, милите мои. Да знаете само колку сакав да имам 

сестра”.
„Па ти си ни како наша постара сестра”.
„Се чувствувам како да се наоѓам на некаков крстопат 

во животот, Делф. Крст. Еј, знаеш што ми текна. Што ве-
лиш да си направам една тетоважа во облик на крст?”

„Знаеш дека немаш баш уште многу место за тоа”, ре-
ков галејќи ги нејзините декорирани раце.

Невена и самата почна да се истражува, погледнувајќи 
ту на едната рака, ту на другата.

„Како би било да го ставам токму овде, преку лактот? 
Прекрасно! Крстот би можел да се простира нагоре и на-
долу по мојата рака. Ми треба парче хартија”. Најблиску 
ѝ беше и ја употреби мојата роденденската честитка, што 
мене и не ме повреди толку многу. Набрзинка го скицира-
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ше, гризејќи ја долната усна со цел што подобро да ја одр-
жи концентрацијата. Ѕиркав преку нејзиното рамо.

„Толку добро црташ”, прозборев со доза на тага.
Рацете сѐ уште ѝ се тресеа, но линијата што остануваше 

зад моливот, додека го црташе елегантниот и долг Келтски 
крст околу кој се извиваа рози и бршлени, беше извонред-
но права и воопшто не се прекинуваше.

„Рози”, рече таа кревајќи го погледот кон мене, „Исти 
како оние од твојата честитка, Делф”.

Тоа ме направи бесконечно горда. Но исто така и ме заг-
рижи. Веднаш знаев што ќе рече Ѕвезда.

„Прекрасна слика”, реков јас. „Ќе се воздржиш ли таа 
да остане само на хартија? Би можеле да набавиме не-
која рамка специјално за неа и да ја закачиме на ѕидот над 
твојот кревет”.

„Сакам таа слика да се најде на мене”, рече Невена, до-
дека нејзините очи блескаа. „Се надевам дека Стиви нема 
закажано никого толку рано па ќе може да ме прими, пора-
ди тоа што не можам да издржам чекајќи! Ќе му ja дадам 
да ja подготви и веднаш да ja истетовираме. Тоа ќе биде 
специјален роденденски подарок”. Веднаш стана. „Ајде!”

„Но Ѕвезда отиде да ти купи роденденска торта!”
„Ох”, и го извитопери лицето во гримаса која искажува-

ше разочарување. „Ох, боже господе. Како можеше токму 
сега. Каде ли отишла за да купи торта? Зарем мораше ток-
му сега да оди да купува торта?”

Ваквото однесување на Невена беше многу нефер. Во 
вакви моменти не можев дури ни вo очи да ја погледнам. 
Беше ужасна кога ќе започнеше да ги извртува работите. А 
таква беше секогаш кога нешто ќе наумеше. Знаев дека мо-
рам да ѝ кажам дека ова што го прави не е фер кон Ѕвезда, 
но никако не можев да се натерам да го сторам тоа. Причи-
ната што бев немоќна лежеше во тоа што во нејзино при-
суство, а особено кога бевме само јас и таа, се чувствував 
многу убаво.

Ѕвезда се задржа многу долго. За тоа време Невена 
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постојано маршираше низ станот со високите штикли на 
своите нозе, и за целото време театрално гестикулираше, 
мрмореше и погледнуваше на часовникот. Кога Ѕвезда ко-
нечно се врати, внимателно носејќи ја пластичната кеса, 
Невена мораше да вложи натчовечки напор за да се воздр-
жи.

„Ѕвезда! Зошто се задржа толку долго, мила!”
„Простете. По улиците имаше толку многу луѓе, па кога 

се враќав морав многу внимателно да се пробивам за да ја 
донесам тортата во едно парче. Искрено се надевам дека ќе 
ти се допадне. И самата не знаев каква да одберам: овошна 
или пак од крем. Ја избрав оваа од крем затоа што беше 
поевтина – иако можеби тебе повеќе би ти се допаднала 
овошната”.

„Не е важно каква е”, рече Невена, како воопшто да не 
ѝ е гајле. „Ајде тогаш да си исечеме по едно парче и да ја 
пробаме”.

Додека ја извлекуваше од пластичната кутија, не ја ни 
погледна. Дури не ја постави и на соодветна чинија. Ја от-
вори фиоката и претураше низ неа за да пронајде некој ос-
тар нож. Откако го пронајде, веднаш пристапи кон сечење 
на првото парче.

 „Би требало да си посакаш некоја желба!” рече Ѕвезда.
Невена ги крена веѓите ги затвори очите и си замисли 

желба. Немаше потреба да ја прашуваме што си посака-
ла. Забележав како нејзините усни го изговараат името 
„Мики”. Потоа набрзина го напика својот дел од тортата 
во устата и џвакаше толку брзо што насекаде летаа трошки 
и крем.

„Каде се брзаш толку многу?” запраша Ѕвезда.
Во истиот момент јас престанав да џвакам.
„Сакам да одам кај Стиви и да го фатам пред да почнат 

да му доаѓаат муштерии. Штотуку ја дизајнирав најпре-
красната симболичка тетоважа”, одговори Невена.

„Не”, рече Ѕвезда. „Не уште една. Та нели вети”.
„Но оваа е прекрасна, мила. Крст поради тоа што јас 
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самата се наоѓам на крстопат. Погледни!” И се размавта со 
новиот дизајн.

„Уште и си ја уништила роденденската картичка од 
Делф”, рече Ѕвезда.

„Не, не ја уништи”, одговорив колку што можев побрзо.
„Самата рече дека е болно и патетично тоа што одново 

и одново се тетовираш. Исто така рече дека ќе штедиш за 
ласерски третман за да ги отстраниш сите тие тетоважи. 
Ти самата рече”, почна да го повишува тонот на својот глас 
Ѕвезда.

„Сум кажала толку многу работи само со цел ти да би-
деш среќна, мила. Но јас си ги сакам сите мои тетоважи. 
Секоја од нив за мене има особено значење”.

„Со сите нив на твоето тело, изгледаш како циркуски 
чудак”, рече Ѕвезда.

Одеднаш настана тишина. Сите се вкочанивме и се гле-
давме меѓу себе шокирани од она кое штотуку го изговори 
Ѕвезда. Дури и самата таа остана вчудоневидена.

„ОК, значи јас сум чудак”, рече Невена, треперејќи. „Да 
ти кажам право и не ми е гајле. Не морам да се вклопам во 
твојот поглед на нормално општествето, Ѕвезда. Секогаш 
сум го живеела својот живот на границата, но од надво-
решната страна”.

„Ете ти, сега звучиш како некој изветвен стар филм. Зо-
што барем еднаш не се однесуваш нормално?”

„Едноставно не сакам да бидам нормална”, рече Неве-
на. „Не разбирам зошто одеднаш си таква. Што ти е тебе?”

„Па да видиш, можеби растам и созревам. А ти Невена, 
кога ти ќе пораснеш, а?” Го дофати своето парче торта и го 
згмечи во најситни трошки. Потоа си ги избриша рацете и 
отрча во нашата спална соба.

Невена и јас само се погледнавме. Таа се трудеше да 
изгледа како ова однесување да е нормално. Ја стави рака-
та на својата глава како да се обидува да ја сочува во едно 
парче.

„Што треба јас да правам?” со шепот ме запраша.


