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Девојката А 
 
 
 

Абигејл Дин е родена во Манчестер, а пораснала во областа Пик. 
Дипломирала на „Кембриџ“ со универзитетска диплома и 
првокласни почести по англиски јазик. Порано била продавач на 
книги во „Waterstones“. Поминала пет години како адвокат во 
Лондон, а летото, пред нејзиниот триесетти роденден, во 2018 
година сe откажа за да работи на романот „Девојката А“. Таа сега 
работи како адвокат за „Гугл“ и го пишува својот втор роман. 
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1 

Лекс (Девојката А) 
 
 
Не ме познавате, но мора да сте го виделе моето лице. На прет-

ходните фотографии тие ни ги замаглуваа облиците со пиксели, сѐ 
до нашата половина; дури и нашата коса беше премногу каракте-
ристична за да се открие. Но, приказната и нејзините заштитници се 
изморија, па во потешките агли на интернет станавме лесни за 
пронаоѓање. Омилената фотографија е направена пред куќата на 
Мур Вудс, еден ден во септември, доцна навечер. Се дотеравме и се 
наредивме, шестмина по висински редослед - Ное во прегратките на 
Итан, додека татко ми ја уредуваше композицијата. Мали бели 
брадички што се провнуваа во шокот на сонцето. Зад нас, куќата 
одмараше во последното светло од денот, сенките се ширеа од 
прозорците и вратата. Стоевме мирни и гледавме во камерата. Тре-
баше да биде совршена. Но, токму пред татко да го притисне 
копчето, Еви ме стисна за рака и го сврте лицето кон мене; на 
фотографијата таа изгледа како да сака да каже нешто, а мојата 
насмевка почнува да се криви. Не се сеќавам што рече, но сосема 
сум сигурна дека за тоа плативме подоцна. 

 
Во попладневните часови стигнав во затворот. Додека се возев 

слушав стара музика создадена од ЈП, Have a great day, без музика 
и мотор, бидејќи автомобилот беше многу тивок. Ја отворив врата-
та. Сообраќајот се згуснуваше на автопатот, бучавата од него беше 
како од океан.  

Затворот објави кратко соопштение со што ја потврди смртта на 
мајка. Претходната вечер ги прочитав написите на интернет, тие беа 
површни и сите завршуваа со варијација на истиот среќен крај. Се 
верува дека децата на Грејси, од кои некои се откажаа од својата 
анонимност, се добро. Седнав на хотелскиот кревет, смеејќи се, 
завиткана само во крпа и опкружена со хотелски услуги. Додека 
појадував, веднаш до кафето видов куп локални весници. Мајка ми 
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беше на насловната страница, под написот за прободен Вимпи 
Бургер. Тивок ден.  

Мојата соба вклучуваше топла шведска маса. Продолжив да 
јадам сѐ до крајот, сѐ додека келнерката не ми рече дека кујната 
мора да почне да се подготвува за ручек.  

„Луѓето застануваат и на ручек?“ - прашав.  
„Би се изненадиле“, рече таа. Изгледаше како да сака да се 

извини. „Сепак, ручекот не е вклучен во услугите на собата.“  
„Во ред е“, реков. „Благодарам. Навистина беше добро.“ 
Кога почнав да работам, мојата менторка, Јулија Девлин, ми рече 

дека ќе дојде време кога ќе се изморам од бесплатната храна и 
бесплатниот алкохол; кога мојата фасцинација кон дрвените маси 
со беспрекорни канапеа ќе опадне; кога веќе нема да го поставувам 
алармот за да стигнам на појадок во хотелот. Таа беше во право за 
многу работи, но не и за ова. 

Никогаш порано не сум била во затвор, но не беше толку 
поразличен од она што го замислував. Надвор  околу паркингот 
имаше бели ѕидови, крунисани со бодликава жица, како предизвик 
од некоја бајка. Одзади, четири кули претседаваа со бетонски ров, 
со сива тврдина во нивниот центар. Малиот живот на мајка ми. Се 
паркирав предалеку, па морав да одам низ море од празни места, 
следејќи ги дебелите бели линии каде што можев. На паркингот 
имаше само уште едно возило, а во него старица која го стискаше 
воланот. Кога ме виде, ја крена раката, како да се познаваме, а јас 
одмавнав назад.  

Под нозете, асфалтот почна да се лепи. Кога стигнав до влезот 
можев да почувствувам пот во градникот и на косата на задниот дел 
од мојот врат. Мојата летна облека беше во гардеробата во Њујорк. 
Се сеќавав на англиските лета како на срамежливи, а секогаш кога 
излегував надвор бев изненадена од задебеленото сино небо. Тоа 
утро, полуоблечена, гледајќи се во огледалото од гардеробата, 
поминав некое време размислувајќи што да облечам. На крајот на 
краиштата, навистина немаше облека за секоја пригода. Се одлучив 
за бела кошула, широки фармерки, чисти тренерка и непријатни 
очила за сонце. Дали изгледам премногу весело? Ја прашав Оливија, 
испраќајќи и слика со текст, но таа беше во Италија на свадба, на 
ѕидините на Волтера, па не ми одговори. 

Имаше рецепционерка, како и во секоја друга канцеларија. 
„Дали имате закажано?“ - праша таа. 
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„Да“, реков. „Со управникот.“  
„Со директорот?“  
„Секако. Со директорот.“  
„Дали сте вие Александра?“ 
„Да, тоа сум јас.“ 
Управничката се согласи да ме пречека во влезниот хол.  
„Има намален персонал во сабота попладне“, рече таа, „и нема 

посетители по три часот попладне, би требало да е тивко за вас.“ 
„Тоа и би го сакала“, реков. „Благодарам.“ 
„Не треба да го кажам ова“, рече таа, „но ќе беше вистинско 

време за планирано бегство.“  
Сега таа слезе низ ходникот, исполнувајќи го. Имав читано за 

неа на интернет. Таа беше првата жена управничка во установа со 
висок степен на обезбедување во земјата, а имаше и неколку интер-
вјуа по нејзиното назначување. Таа сакаше да биде полицаец во 
време кога сè уште беа на сила ограничувањата за висината, а беше 
два инча под нив. Открила дека сè уште е доволно висока за да биде 
затворски службеник, што било нелогично, но во ред за неа. Носеше 
електрично син костим - ја препознав од сликите придружни на 
интервјуата - и чудни, деликатни чевли, како некој да ѝ рекол дека 
може да го ублажат нејзиниот впечаток. Таа веруваше – апсолутно 
– во моќта на рехабилитацијата. Изгледаше поуморно отколку на 
нејзините фотографии.  

„Александра“, рече таа и ми подаде рака. „Многу ми е жал за 
твојата загуба.“  

„Мене не“, реков, „не грижете.“ 
Таа со гестикулација се врати од местото од каде што дојде. „Ќе 

бидам покрај центарот за посетители“, рече таа. „Ве молам.“  
Коридорот беше во млака жолта боја, нагризен од штиците и 

украсен со збрчкани постери за бременост и медитација. На крајот 
имаше скенер и подвижна лента за личните работи. Челични шкаф-
чиња до таванот. „Формалности“, рече таа. „Барем не е зафатено.“  

„Како на аеродром“, реков. Помислив на услугата во Њујорк, два 
дена пред тоа: мојот лаптоп и телефоните во сив послужавник и 
уредната, проѕирна торба со шминка што ја поставив покрај нив. 
Имаше посебни ленти за фреквентните патници, па никогаш не 
морав да чекам во редици.  

„Така“, рече таа. „Да.“ 
Таа ги истовари џебовите на подвижната лента и ги помина низ 
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скенерот. Носеше безбедносна карта, розово ладало и детска крема 
за сончање. „Цело семејство црвенокоси“, рече таа. „Ние не сме 
направени за вакви денови.“ На фотографијата од нејзината пропус-
ница изгледаше како тинејџерка, желна да го започне првиот рабо-
тен ден. Моите џебови беа празни. Ја следев директно.  

Внатре немаше никој. Одевме низ центарот за посетители каде 
што пластичните маси и обезбедените столчиња ја чекаа следната 
сесија. На крајот од собата имаше метална врата, без прозорци. 
Некаде зад тоа, претпоставував, беше мајка ми и границите на секој 
нејзин мал ден. Допрев стол додека поминувавме и помислив на 
моите браќа и сестри кои чекаат во застоената соба да им ја 
претстават мајка ми. Далила би се потпирала овде, во многу 
прилики, а Итан ја посетил еднаш, иако само поради благородниш-
тво. Имаше напишано статија за Сандеј Тајмс, а потоа, насловена 
статија со наслов „Проблемите со простувањето“, што сепак беа 
многу предвидливи. 

Канцеларијата на управничката беше низ друга врата. Таа ја 
допре својата пропусница до ѕидот и се тапкаше за да го најде 
последниот клуч. Беше во џебот над нејзиното срце, прикачен на 
пластична рамка, полна со црвенокоси деца. „Па“, рече таа, „тука 
сме.“  

Тоа беше едноставна канцеларија, со сипаничави ѕидови и 
поглед кон автопатот. Се чинеше дека таа го препознала ова и 
одлучила дека нема можност за тоа; така што внела сурова дрвена 
маса и канцелариско столче и нашла буџет за две кожени софи, кои 
ѝ беа потребни за деликатни разговори. На ѕидовите беа нејзините 
сертификати и една карта од Обединетото Кралство.  

„Знам дека не сме се сретнале порано“, рече управничката, „но 
има нешто што сакам да ви го кажам пред да ни се придружи 
адвокатот.“  

Таа гестикулираше кон софите. Ги презирав формалните 
состаноци на удобен мебел; беше невозможно да се знае како да се 
седи. На масата пред нас имаше картонска кутија и тенок кафеав 
плик со името на мајка.  

„Се надевам оти не мислите дека ова е непрофесионално“, рече 
управничката, „но се сеќавам на вас и вашето семејство од вестите 
во тоа време. Моите деца тогаш беа бебиња. Оттогаш многу 
размислував за тие наслови, дури и пред да се појави оваа работа. 
Гледате многу работи од оваа линија на работата. И работите што 



	 9	

ги прават документите, но и работите што не ги прават. И по сето 
ова време, некои од тие работи - многу мал број - сè уште ме изнена-
дуваат. Луѓето велат: Како можеш сѐ уште да си изненадена? Па, 
одбивам да не бидам изненадена.“ 

Таа го извади своето ладало од џебот од костимот. Одблизу 
изгледаше како нешто рачно изработено од дете или затвореник.  

„Твоите родители ме изненадија“, рече таа.  
Погледнав покрај неа. Сонцето се спушти на работ од прозоре-

цот, за малку да падне во собата. 
„Страшно е тоа што ти се случи“, рече таа. „Од сите нас овде - 

се надеваме дека ќе успеете да најдете мир.“  
„Дали треба да разговараме“, реков, - за тоа зошто ме повикавте? 
Адвокатот беше подготвен пред канцеларијата, како актер кој го 

чека својот знак. Беше облечен во сив костум и весела вратоврска и 
се препотуваше. Кожата чкрипна кога седна. „Бил“, рече тој и 
повторно застана да ми подаде рака. Врвот на неговата јака почна 
да се валка, сега и тој беше сив.  

„Разбрав“, рече тој веднаш, „дека и вие сте адвокат.“ Беше 
помлад отколку што очекував, можеби и помлад од мене; сме учеле 
во исто време.  

„Само работи за компании“, реков. Па за да направам да се 
чувствува подобро му реков: „Не ја знам ни основната работа за 
тестаментите.“ 

„За тоа“, рече Бил, „јас сум тука.“  
Се насмевнав охрабрувачки.  
„Во ред!“ - рече Бил и ја грабна картонската кутија. „Овие се 

личните работи“, рече тој, „и ова е документот.“  
Тој го спушти пликот на масата, а јас го отворив. Во тестаментот, 

во трепетливата рака на мајка, се велеше дека Дебора Грејси ја 
назначила својата ќерка, Александра Грејси, за извршител на овој 
тестамент, дека преостанатиот имот на Дебора Грејси се состоел, 
прво - оние поседи што се чуваат во затворот Х.М. Нортвуд, второ 
– приближно дваесет илјади фунти наследени од нејзиниот сопруг 
по неговата смрт, Чарлс Грејси, трето - имотот кој се наоѓа на патот 
Мур Вудс, во Холофилд. Тие имоти требаше да бидат подеднакво 
поделени меѓу преживеаните деца на Дебора Грејси.  

„Извршител“, реков.  
„Изгледаше сосема сигурна дека вие сте личноста за работава“, 

рече Бил.  
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Се насмеав.  
Ја замислував мајка ми во нејзината ќелија, како си игра со 

нејзината долга, долга руса коса, до колена; толку долга за да може 
да седи на неа, како трик од забава. Таа го разгледа нејзиниот 
тестамент, со кој претседаваше Бил, кој жалеше за неа, кој е среќен 
да ѝ помогне и кој исто така и понатаму се потеше. Има толку многу 
прашања да праша. Мајка го држи пенкалото во раката и трепери во 
проучена пустош. „Извршител“, објаснува Бил, „тоа е за чест.“ Но, 
тоа е исто така и административен товар и ќе треба комуникација 
со другите корисници. Мајка, со канцерот што и жуборел во стома-
кот, на која ѝ останале уште само неколку месеци да нѐ заебева, 
знаела точно кого да назначи.  

„Немате обврска да го преземете ова ако не сакате“, рече Бил. 
„Свесна сум за тоа“, реков, а рамената на Бил почнаа да се 

помрднуваат.  
„Можам да ве водам низ основите“, рече тој, „тоа е многу мало 

портфолио на средства. Не треба да ви одземе премногу време. 
Клучната работа - она што го имам на ум - е да ги задржам 
корисниците внатре. Како и да одлучите да се справите со тие 
средства, прво ќе треба да добиeте зелено светло од вашите браќа и 
сестри.“ 

Имав резервирано лет за назад во Њујорк за следното попладне. 
Мислев на студениот воздух во авионот и уредните менија кои се 
поделени веднаш по полетувањето. Можев да се видам себеси како 
се сместувам во летот, претходните три дена мртва од пијалаците 
во салонот, потоа како се будам во топлината на вечерта и одам кон 
црната кола што чека да ме однесе дома. „Треба да размислам“ 
реков, „не е погодно време.“ 

Бил ми подаде ливче, со негово име и број, рачно напишани на 
бледо сиви линии. Визит-картите не беа дел од буџетот на затворот. 
„Ќе ве почекам“, рече тој, „ако не вие, тогаш би било корисно да ни 
дадете предлози, можеби некој од другите корисници.“ 

Мислев да им го дадам овој предлог на Итан, или на Габриел, 
или пак на Далила. „Можеби“, реков.  

„За почеток“, рече Бил држејќи ја кутијата на дланката, „ова е 
сиот нејзин имот во Нортвуд. Можам да ви го дадам денес.“ 

Кутијата беше лесна.  
„Но, се плашам дека тие се од занемарлива вредност“, рече тој, 

„таа имаше голем број заслуги за добра волја – за примерно 
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однесување, такви работи – но тие немаат голема вредност надвор.“  
„Штета“, реков.  
„Единствената друга работа“, рече управникот, „е телото.“ 
Таа отиде до нејзиното биро и извади датотека врзана со прстен 

од пластични паричници – секоја од нив содржеше леток или 
каталог. Како келнер со мени, таа го отвори пред мене, а јас видов 
мрачни фонтови и неколку апологетски лица.  

„Опции“, рече таа и ја сврти страницата, „ако ги сакате. 
Погребни домови. Некои од нив се малку подетални: услуги, 
ковчези, такви работи. Сите се локални – сите во радиус од педесет 
километри.“  

„Се плашам дека е недоразбирање“, реков. Управничката го 
затвори досието со листенце со боја на мртов леопард.  

„Нема да го бараме телото“, реков.  
„Ох“, рече Бил.  
А управничката, ако беше вознемирена, добро го криеше тоа.  
„Во тој случај“, рече таа, „ќе ја закопаме мајка ти во необележан 

гроб, според стандардната затворска полиса. Имате ли забелешки за 
тоа?“ 

„Не“, реков, „немам никакви замерки.“ 
 
Другата средба беше со капеланот. Таа побарала да се види со 

мене. Ме замоли да појдам во капелата за посетители што беше на 
паркингот. Еден од помошниците на управничката ме придружу-
ваше до една доградба на сквотот. Некој подигнал дрвен крст над 
вратата и закачил обоено марамче преку прозорците. Шест редови 
клупи се соочија со импровизирана сцена со говорница и со моделот  
Исус на распнување во средината. Капеланот чекаше на втората 
клупа назад. Таа застана да ме запознае. Сè околу неа беше тркалез-
но и влажно: нејзиното лице во мракот, нејзиниот бел шарм, две 
мали раце кои се споија околу моите.  

„Александра“, рече таа.  
„Здраво.“  
„Сигурно се прашуваш“, рече таа, „зошто сакав да ве видам.“  
Имаше таква благост што треба да се практикува. Можев да ја 

видам во конференциската сала на евтин хотел, како носи значка со 
име и гледа презентација за важноста на паузите – да им се даде 
простор на луѓето да разговараат.  

Чекав. 
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„Поминав многу време со вашата мајка во последниве неколку 
години“, рече таа, „работев со неа подолго, гледате, но во послед-
ните години ги видов промените кај неа. И се надевам дека ви денес 
ќе најдеш утеха во тие промени.“  

„Промени?“ – реков. Можев да почувствувам дека почнувам да 
се насмевнувам. 

„Таа ви пишуваше многупати во тие години“, рече таа, „тебе, на 
Итан и на Далила. Слушнав за сите вас. Габриел и Ноа. Понекогаш 
им пишуваше и на Даниел и Еви. Како мајка што ги изгубила деца-
та, без разлика на гревовите што ги направила - изгубила толку 
многу. Таа ми ги носеше сите писма, за да го проверам нејзиниот 
правопис и адресите. Постојано мислеше дека адресите се погреш-
ни, бидејќи вие не ѝ одговаравте.“  

Марамчето од хартија фрли месесто светло по ходникот. 
Претпоставував дека прозорците беа активност за затворениците, 
но сега можев да го замислам капеланот, избалансирана на столица 
по часовите, како го облекува нејзиното кралство.  

„Сакав да ве видам“, рече таа, „заради простувањето. Бидејќи, 
ако им простиш на другите луѓе кога ќе ти згрешат, ќе ти прости и 
твојот небесен Татко.“ Таа ја потпре дланката на моето колено. 
Топлината од неа ми се проби директно низ фармерките, како 
нешто истурено. „Но, ако не им ги простуваш на другите нивните 
гревови“, рече таа, „Господ нема да ги прости и твоите гревови.“ 

„Прошка“, реков. Обликот на зборот ми се смести во грлото. Сè 
уште се смеев.  

„Дали ги примивте писмата?“ - праша капеланот. 
„Ги примив“, реков, „го замолив тато – мојот вистински татко, 

разбираш, а не гниењето во моите коски – да го уништи секое писмо 
кога ќе пристигне.“ Беше лесно да се идентификуваат; тие 
пристигнуваа херметички затворени, со печат и опомена: од 
затвореник во затворот Х.М. Нортвуд. Набргу, по мојот дваесет и 
прв роденден, кога се вратив дома од универзитетот, тато дојде кај 
мене со исповед и кутија и со сите ебени писма ставени внатре. 
„Само помислив“, рече тој, „дека во иднина – можеби ќе бидеш 
љубопитна.“ Сигурно беа зимските одмори, бидејќи скарата беше 
во бараката во градината; тој ми помогна околу тркалата, 
застанавме облечени во капути, тој со лулето, а јас со шолја чај, па 
ги ставивме во огнот.  

„Мислам дека си во погрешна приказна“, му реков на капеланот, 
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„постои наратив - го гледате често - што се надоврзува со затвор-
ската посета. Некој внатре чека некој друг да го посети. Да му биде 
простено. Посетителите размислуваат за тоа со години и не можат 
да одлучат дали да го направат тоа. Па, на крај си одат. Обично тоа 
е родител и дете или можеби сторител и жртва - зависи. Но, тие одат 
и си разговараат. Па дури и ако посетителот не ѝ прости на лично-
ста, тие барем земаат нешто од целата работа. Но, гледате - мајка 
ми е мртва, а јас никогаш не ја посетив.“ 

Имав морничаво чувство дека ќе почнам да плачам и ги спуштив 
очилата за сонце да го сокријам тоа. Капеланот стана грутка бело 
сениште во темнината. „Жал ми е што не можам да ти помогнам“, 
реков апсурдно и тргнав назад по патеката. Сонцето конечно почна 
да омекнува, а сега дојде и време за пијачка. Мислев на хотелскиот 
бар и на тежината на првата чаша како се населува тешко низ моите 
рабови. Ме чекаше помошникот на управничката.  

„Дали завршивме сите?“ - праша таа. Нашите сенки беа долги и 
црни на асфалтот, а кога стигнав до неа станаа еден чуден ѕвер. 
Нејзината смена веројатно беше завршена.  

„Да“, реков, „сега треба да одам.“ 
 
Во автомобилот го проверив телефонот. Има ли такво нешто, 

напиша Оливија, што е премногу весело? 
Ја држев картонската кутија на мајка ми во скутот и го кренав 

капакот. Парче од имот. Имаше Библија, очекувано. Имаше четка 
за коса. Имаше два исечоци лепени со лента, скинати од списа-
нијата: едниот беше реклама за одмор, за некоја плажа во Мексико, 
а другиот беше за пелени, со мал ред чисти и среќни деца поставени 
на бело ќебе. Имаше и исечок од еден весник за добротворната 
работа на Итан во Оксфорд. Имаше три чоколадни табли и кармин 
кој беше речиси потрошен. Како и обично, таа не подарила ништо. 

 
Последен пат кога ја видов мајка ми беше денот кога избегавме. 

Тоа утро се разбудив во извалканиот кревет и знаев дека деновите 
ми истекоа и дека ако тогаш не преземам нешто, ќе умрам таму.  

Понекогаш, во мојата глава, ја посетувам нашата мала соба. Има 
два единечни кревети, стиснати во спротивните агли, колку што 
може подалеку еден од друг. Мојот кревет и креветот на Еви. Голата 
сијалица виси меѓу нив, тресејќи се од чекорите во ходникот 
надвор. Обично е исклучена, но понекогаш, ако татко одлучи, ја 
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остава вклучена со денови. Тој запечати сплескана картонска кутија 
на прозорецот со намера да го контролира времето, но пригушена, 
кафеава светлина продираше и ни ги доделуваше деновите и 
ноќите. Преку картонот некогаш постоела градина, а преку гради-
ната, мочуриште. Стана тешко да се верува, дека тие места, со 
нивната дивина и времето, сè уште можат да постојат. Во треперли-
виот сјај можеше да се види двометарската територија меѓу креве-
тите, која јас и Еви ја знаеме подобро од кој било тука. Многу 
разговаравме за навигацијата од мојот кревет до нејзиниот: знаевме 
како да ги поминеме тркалезните ридови од пластични кеси, 
испакнати со предмети што не можевме да ги запомниме; знаевме 
дека би ни користела пластична виљушка за да ги поминеме 
мочуриштата на Боул кои беа поцрнети, замрзнати и блиску до 
пресушување; ние дебатиравме за најдобриот начин да се помине 
низ полиестерските врвови за да се избегне најлошото од нечисто-
тијата: дали да се преземат високите премини и да се ризикуваат 
елементите или да се помине низ тунелите од гнили материјали под 
нив и да се соочиме со сѐ што може да нѐ чека таму.   

Повторно се намокрив во текот на ноќта. Ги свиткав прстите, ги 
искривував глуждовите и ги клоцав нозете како да пливам, како што 
правев секое утро во последните неколку месеци. Два. Можеби три. 
На собата ѝ го кажав тоа што би го кажала на првата личност што 
ќе ја сретнав кога би била на слобода: Јас се викам Александра 
Грејси и имам петнаесет години. Треба да повикате полиција. 

Потоа, како и секое утро, се вртев за да ја видам Еви. Некогаш 
бевме оковани во иста насока, за да можам да ја гледам цело време. 
Сега таа беше врзана подалеку од мене, па ние двете моравме да ги 
искривуваме нашите тела за да се сретнеме со очите. Наместо тоа, 
можев да ги видам нејзините стапала и коските на нејзините нозе. 
Кожата се закопуваше во секој жлеб, како да бара топлина таму.  

Еви зборуваше сѐ помалку и помалку. Ја наговарав и ѝ викав, ја 
уверував, па почнував да ѝ ги пеам песните што ги слушавме додека 
сè уште одевме на училиште. „Твојот дел“, реков, „дали си подгот-
вена за твојот дел?“ Ништо од тоа не успеа. Сега, наместо да ги учам 
нејзините зборови, ги рецитирав. Ѝ кажував приказни во темнината 
и не слушнав смеа, прашања или изненадувања; имаше само тивка 
просторија на територијата и нејзиното плитко дишење, брзајќи 
низ неа.  

„Еви“, реков, „Ева, денес е денот.“ 
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Се вратив во градот во раниот самрак. Густа златна светлина 
падна меѓу дрвјата и по отворените полиња, но во сенките на селата 
и куќите веќе беше темно. Размислував да возам низ ноќта и да одам 
во Лондон пред изгрејсонце. Краткиот сон поради временската 
разлика го направи пејзажот светол и чуден. Веројатно ќе заспијам 
на пат за Мидлендс; не изгледаше толку добра идеја. Застанав на 
одморалиште крај патот и резервирав хотел во Манчестер - соба со 
климатизација. 

 
Во првата лоша година зборувавме само за бегство. Ова беше во 

деновите на врзувања, кога бевме завиткани само ноќе, нежно, со 
меки, бели материјали. Јас и Еви спиевме во ист кревет, секоја со 
по еден зглоб прикачен на столбот од креветот, а со другите раце 
држејќи се. Мајка ми и татко ми цел ден беа со нас. Ние одевме на 
нашите лекции (по библиски студии, со некоја сомнителна светска 
историја), на вежбање (во кругот на дворот, во елеци и панталони; 
во една прилика, некои од децата од Холофилд поминувале низ 
копривите и се искачувале на задниот дел од нашиот имот само за 
да нè видат и да се кикотат) и на оброци (леб и вода, во добрите 
денови), без никакви ограничувања. Нашата позната семејна фото-
графија е направена на крајот од овој период, пред да започне 
оковувањето, престанавме да бидеме спремни за портрет, дури и 
според стандардите на моите родители.  

Зборувавме за кинење на ортомите со заби или за крадење на 
нож од масата во кујната. Можевме да ја зголемиме брзината во 
текот на еден круг од дворот, а потоа да продолжиме да трчаме 
надвор низ портата на градината и по Мур Вудс. Татко чуваше 
мобилен телефон во џебот; што беше лесно да се грабне. Кога 
размислувам за ова време, чувствувам страшна конфузија, која д-р 
К. – со целото нејзино размислување – никогаш не успеа да ја реши. 
Ја имаше и на лицата на полицијата, и на новинарите, и на 
медицинските сестри, иако никој од нив никогаш не можеше да се 
натера да праша. Зошто не си заминала кога си имала можност?  

Вистината е дека не беше толку лошо. Уживавме во меѓусебното 
друштво. Бевме уморни, а понекогаш и гладни. Понекогаш татко нѐ 
удираше толку силно што окото на Габриел беше крваво една 
недела, а Даниел имаше пукнатина веднаш под срцето. Но, малку 
знаевме што ќе следи. Поминав многу ноќи чешлајќи ги спомените, 
како студент во библиотеката, бришејќи ја прашината од старите 


