


Благодарам!

До Лиам, за бескрајната поддршка, трпение и 
здра   вите вечери и до Кал и Кетлин за инспирацијата, 
ен    тузијазмот и способноста да издржат со сендвичи 
со сирење и гласна музика кога ќе згуснеше. Благо-
дарност до Катриона, фантастичен прв читач и до 
мама, тато, Енди, Лори, Џоен, Мери-Џеин, Фиона, 
Хелен, Шина, Мартин, Зара и сите мои прекрасни 
пријатели за поддршката, потстрекнувачките муа-
бети, шопинг турите и чоколадото. Исто така и до 
Пол, затоа што ми направи толку кул вебсајт.

Благодарност до Талула и Роксен, првите ,,ви-
стински” читатели на Индиго Сина и до најдобриот 
можен агент, Дарли Андерсон, затоа што веруваше 
во сето ова. Ве гушкам Ребека, Франческа, Адел, 
Ник, Шенон и целиот тим Пафин што овозможија 
сето ова да се случи и до Џулија и Луси во агенцијата. 
Кој вели дека соништата не се остваруваат?
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Никогаш не доцнам на училиште.
Наутро за време на училишен ден од дома изле-

гувам околу осум часот, иако со автобус сум таму за 
пет минути, петнаесет ако одам пеш. И тоа ако одам 
полека, можеби да застанам кај ,,Саинс” за мастика 
од еден цент или да ги ѕирнам стриповите.

Скоро секогаш стигнувам прва, дури и пред Би-
ли, вратарот, кој доаѓа во осум и пол за да отвори. 
Понекогаш ме пушта внатре да се стоплам крај го-
лемите старомодни радијатори, но најчесто се кри-
јам кај малото ѕидче на крајот од игралиштето и 
меч таам.

Другарка ми Џо оди во клубот за гимнастика и 
пливање. Чита списаниа за тинејџери и морничави 
книги и собира животни со капа и учи да свири вио-
лина. Има едно чудо хобија. Јас немам толку – мое-
то единствено вистинско хоби е мечтаењето. Тоа е 
нешто што никогаш не те разочарува, бидејќи е бес-
платно и лесно и јас одлучувам што ќе се случи. 

Понекогаш се кријам кај ѕидот и си фантазирам 
дека ова е денот кога циркусот ќе дојде во градот, 
точно во училишното игралиште. Акробати, изведу-
вач ки на трапез и кловнови ќе прават ѕвезди и ќе се 
распоредат на игралиштето. Сите ќе научиме да си 
ги бојадисаме лицата, да возиме велосипед со едно 
тркало и да држиме рамнотежа на една нога на коњ 



10

во галоп – подобро од дропки, правописни тестови 
и да бидеш избран последен за нетбол тимот.

Понекогаш си замислувам дека училиштето е 
за  творено поради ненадејни поплави или виулици, 
или дека сите сме заробени во класот со недели на 
крајот и ќе мора да н¡ спасат војници со чамци или 
хеликоптери или со санки со кучиња. Понекогаш си 
замислувам дека сум победила на државен натпре-
вар по сликарство или глума или сум измислила ав-
томобил што вози на џус од портокал и рецикли-
рани обвивки од слатки, па дури и госпоѓица Мек 
Ду гал мисли дека имам брз кликер, дека сум кул и 
де ка бликам од талент.

Мојата омилена мечта е за татко ми. Тој доаѓа на 
игралиштето возејќи индиго-сино Ферари и со чкри-
пење запира точно пред мене. Се наведнува да ја 
отво ри вратата  и можам јасно да го видам – понеко-
гаш е покул, посветла верзија на Роби Вилијамс, а 
другпат изгледа исто како господин Ленон, нашиот 
директор, само не толку дебел.

Ми се насмевнува и надокнадува за с¡ во изми-
нативе единаесет години. Јас седнувам на местото 
за патници и шишнуваме од истото игралиште до-
дека сите стојат и се ѕверат и не заборавам да им 
пратам разгледници на сите од Њујорк, Каиро, Мек-
сико Сити и нашата раскошна приватна вила на Ба-
хамите.

Добро, можеби.
Околу осум и половина децата почнуваат да при-

стигнуваат, неколкумина одеднаш. Некои доаѓаат со 
мајките и количките и згрчени браќа или сестри бе-
биња. Некои доаѓаат со автомобил, некои со авто-
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бус, некои со велосипеди, а Шеин Тагарт доаѓа со 
неговиот скејтборд, секој ден освен кога паѓа снег.

Џо најчесто пристигнува во пет до девет. Таа 
ми е најдобра другарка откако се запознавме уште 
на првиот училишен ден. Никогаш ми се нема на-
смеано за косата, која ми беше руса целата со пле-
тенки и шарени перли и пердуви. Никогаш не ме 
праша зошто носев стар тиркизен џемпер од букле 
и хеланки од изгмечена бојосана ткаенина наместо 
сина поло маица и темносина престилка. Таа само 
ги крена веѓите, се искикоти и ме одвлечка до дуп-
ката со песок.

Сега имам единаесет години и знам многу пове-
ќе околу дотерувањето. Мајка ми ми ги исече сите 
плетенки кога бев второ оделение – с¡ уште ги чува 
во дрвена кутија, заедно со нејзините слики и хипи 
накитот и жолт билет за Фестивалот во Гластонбери 
од пред ,,сто’’ години. 

Изгледав како страшило за птици цела година 
до дека косата не ми порасна и оттогаш сама си ја 
не гувам – сто потези со четка секоја ноќ, кондици-
онер при секое миење, слатки шнолички и ситни 
плетенчиња и цик-цак патец и мали извртени пун џи 
со краеви што стрчат, на ист начин како во спи са ни-
јата на Џо.

Јас си одлучувам и за мојата облека. Баба ми ја 
набавува основата на униформите секој август, а 
Ма ма ми дозволува да си одберам неколку кул гор-
ни делови, некои гломазни чевли или кратка сукња 
за да дојде како освежување. Понекогаш ги наба-
вувам од продавници чиј приход е наменет за до-
бротворни цели, но не ми е гајле с¡ додека другите 
деца во училиште не дознаат. 
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Изгледам како другите деца и тоа е најважно.
Се променив, и не само мојот изглед туку и на-

чинот на кој се чувствувам. Можеби има врска со 
растењето, но веројатно повеќе е поврзано со Мама 
и Макс и Мисти и сето тоа.

Барем Џо си е секогаш иста.
Кога работите дома ќе се влошат, таа се препра-

ва дека не забележува. Џо не прашува непријатни 
прашања или пак се труди да биде загадочна и се-
риозна. Таа не се лигави и не се растажува. Само 
врти со очите, ме подбуцнува со лактот и ми кажува 
смешни приказни и банални вицови и си ги вкрсту-
ваме рацете и се смееме и разговараме и лошите 
мисли заминуваат.
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Синоќа  беше лошо.
Мама и Макс се дереа долу со часови и потоа се 

префрлија во нивната соба и викаа уште погласно 
та ка што криењето под покривките и це-де плеерот 
пуштен до даска повеќе не помагаа. 

Мисти, која има собичка до мојата, почна да пла-
че околу полноќ и никој не појде да ја види. Се за -
виткав со јорганот и се прикраднав преку одмориш-
тето за скали и дури и во темница можев да видам 
дека стоеше во нејзиното креветче со лицето раз-
мач кано во солзи.

Ја зграпчив, мојата помала сестричка која има 
са мо две годинки и се обидов да не ги слушнам ра-
ботите кои Макс ги врескаше на мајка ми бидејќи 
не треба да ги знаеш таквите зборови кога имаш са-
мо  единаесет години.

Се качив во кревет со Мисти гушната во моите 
раце, пеејќи и стари поп песни на косичката и бри-
шејќи и ги очите со прекривката од јорганот.

По некое време с¡ се стиши – претпоставувам 
дека Мама и Макс се смируваа. Најчесто е така, на 
некој начин. Само што никогаш не трае долго.

И после тоа, Мисти престана да шмрка и потона 
во сон, нејзиниот здив полека ми шушкаше на вра-
тот.

Слушнав чекори на одморалиштето за скали, 
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пуш  тена чешма во бањата, крцкање на скалите. Не-
кој се движеше надолу, но тивко.

Не се сеќавам дека заспав, но се рабудив точ-
но во седум и триесет, како и секогаш. Можно е да 
имам и невидлив будилник во главава.

Ја оставам Мисти завиткана во јорганот и се 
т р      калам од креветот. Додека се мијам и ги четкам 
за   бите куќата е тивка. Си ја облекувам сукњата од 
вче  ра со нов горен дел, чиста долна облека и црни 
ху лахопки со крпеница точно зад коленото која ед-
вај  се приметува.

Одам на прсти по скалите и низ вратата во днев-
ната соба. Таа е полуотворена и од неа ја гледам Ма-
ма како спие свиткана на софата, завиткана со кине-
ската наметка околу неа наместо со кебе. Цела соба 
е со истурени пластични кеси и неколку работи не 
изгледаат како што треба.

Порабената индиска завеса со сите ситни огле-
далца ја нема на ѕидот, а исто и врамените слики од 
мене и Мисти. Пругастиот тепих исчезнал, а поли-
ците за книги изгледаат полу-празни. 

Пролетна генералка во ниедно време не е добра 
замисла. Се надевам дека Мама ќе го увиди тоа кога 
ќе се разбуди.

Си правам тост и го пијам остатокот од џусот од 
портокал од фрижидерот. С¡ тоа тивко бидејќи не 
сакам да ја разбудам Мама.

Ја чешлам косата, уфрлам неколку светкави шно-
ли и ја грабнувам школската чанта од зад вратата . 
Го навлекувам волнениот џемпер и барам наоколу 
капа бидејќи надвор врне, а јас немам пари за авто-
бус денес.
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Скоро и да излегов кога ете ти го Макс се сим-
нува.

Тој е висок и плав и бушав со големи тажни очи 
и кога Мама првпат го запозна пред три години рече 
дека е најубавиот маж што го има видено. Тогаш 
бе ше внимателен и забавен и дарежлив и често се 
сме евме, ние тројцата.

Макс сега не се смее. 
Носи фармерки но стапалата и градите му се го-

ли и неговата руса коса е залепена како да спиел 
на жива ограда. Ми се приближува и можам да му 
го осетам мирисот на алкохол: застојано пиво, пот, 
тага.

Не изгледа на човек кој цела ноќ викал, се де-
рел и пцуел, едноставно изгледа здробен, изгубен, 
очаен.

,,Инди”, вели. ,,Инди, мораш да разговараш со 
мајка ти”.

Ставив сина  волнена капа со долги реси и не го 
погледнував.

,,Ќе ме остави”, вели Макс. ,,Не ме сака повеќе. 
Мора да ја сопреш, Инди. Кажи £ дека не може тоа 
да го направи”.

,,Ќе пробам”, промрморувам, со тегнење отво-
рај ќи ја влезната врата.

Излегувам на дождот, но тој ме следи и можам 
да му ги видам очите насолзени.

Никогаш порано не сум видела маж како плаче.
,,Инди, те молам”, вели несинхронизирано. ,,Те 

молам. Зборувај со неа”.
Ме зграпчува за рака и ме држи цврсто. Не мо-

жам да проценам дали се капки дожд или солзи на 
моето лице.
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,,Бевме среќни, нели?” праша Макс. ,,Убаво ни 
беше заедно. Кажи £ дека ми е жал, Инди. Ја сакам. 
Верувај. Мора да ја убедиш во тоа!“

Прстите му се зариваат во мојата рака, но нема 
намера да ме повреди. Тоа е затоа што е вознемирен.

,,Макс...”
,,Пушти ја”.
Мама, стои на влезот, кинеската наметка замо-

тана цврсто околу неа, нејзината руса коса £ паѓа 
слободно преку лицето.

,,Тргај-ги-рацете-од-мојата-ќерка”.
Гласот и е груб и бавен и жесток и одлучен. Макс 

ја пушта раката настрана од мојата и оддеднаш из-
гледа изгубен и осамен, стои на дождот без својата 
кошула, своите чевли, на патот од малата куќа која 
три години сите ја викавме дом.

,,Инди, извини...”
,,Тргај се од неа’’, вели Мама и Макс се шмугну-

ва внатре како палаво учениче.
Јас вртам грб, ја фаќам вратата. ,,Инди, душо’’. 

Мама сега е до мене, но не се осмелувам да поглед-
нам.

,,Од сега па натаму се ќе биде добро. Ќе средам, 
ќе ги решам работите, да се извлечеме од тука’’.

,,Што?’’
,,Не се грижи, мило, ќе ги поправам работите. Ќе 

бидеме добро, само ние трите: јас, ти, Мисти. Чекај 
ме после училиште, Инди. Ќе те соберам. Чекај ме. 
Само не се враќај овде, разбра?’’

,,Да’’.
Еден долг, долг момент нашите погледи се зад-

ржуваат и иако пробувам да не забележам не успе-
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вам а да не ги видам сино-црните модрици на лице-
то на Мама. Модрици кои вчера ги немаше.


