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Зјапам во пилулата. Таа ја знае мојата дилема. Би
требало едноставно да терам, да затворам очи и да ја
лапнам. Да се спасам од мизеријата, но нешто во мене
ме спречува. Стапалата ми се залепени за подот како со
лепило. Погледнувам во чашата со вода до лавабото. Би
можел да ја вратам пилулата во плакарчето над мијалникот и да не ја испијам овој пат. Можеби ќе биде добро.
Ама може и да не биде. Мразам што се потпирам на овие
работи и што зависам од нив. Минатиот пат беше добро.
Немаше проблеми. Добро, признавам дека бев пијан и
дека не дојдовме до вистинската акција, но работите беа
активни таму каде што требаше да бидат. Се прашувам
како се справувале со ваквите проблеми во Средниот
Век? Којзнае? Зошто размислувам за ова? Ќе мораш да
направиш нешто во скоро време, Џејмс затоа што тука
си веќе пет минути и таа почнува да се сомнева. Можам
да го чујам прашањето во нејзиниот ум. „Што прави
овој таму?“ Тоа е добро прашање. Што правам? Добро,
ајде човеку. Да го испијам апчето или да не го испијам?
Претпоставувам дека тоа е...

„Џејмс, добро си?“ Го слушам нејзиниот придушен
глас преку вратата. По ѓаволите, мислев дека имам повеќе
време. Морам да кажам нешто, морам да ја уверам дека
сè е во ред.
„Аха, добро сум, излегувам за две секунди.“ Добро.
Звучев искрено, без многу паника во гласот.
„Излегувај и донеси го тој сладок задник овде“, довикува таа. Погледнувам кон туш кабината. Не сум сигурен
дека можам да се извлечам и дека ќе ми поверува ако ѝ
кажам дека се туширам по вторпат во рок од петнаесет
минути. Време е за одлука.
Апчето си седи, ме гледа, индиферентно за мојата дилема. Го боли уво. Го земам во рака, го вртам меѓу прсти,
го испитувам. Брзо, го отворам плакарчето над лавабото
и го враќам апчето назад. Длабоко земам воздух, трудејќи се да не се погледнам во огледалото, се вртам и ја
отворам вратата.
Само што стапнувам во спалната соба, таа нагло се
врти кон мене. Сепната, како да правела нешто што не
треба. Стои на креветот во поза како да ползи, потпрена
на дланки и на колена и ме гледа со виновен израз на
лицето, како да сум ја фатил на дело. Тогаш нејзините очи
се опуштаат и на нејзиното неверојатно лице се појавува
мала насмевка. Таа носи бела долна облека, изгледа скапо.
Не е важно, тоа нема да ми помогне во ова сценарио.
„Еве го“, вели таа. Џени е проклето убава. Долга кафена коса, речиси до струкот. Блескави зелени очи. Долги
трепки, полни усни. Очите ми прелетуваат надолу. Таа е
ситна, можеби околу метар и шеесет и пет сантиметри, но
нејзините облини и мека кожа ѝ даваат прекрасна фигура
со форма на песочен часовник. Нозете ѝ се мазни и витки.
Градите ѝ се... сега кога ги гледам вака подобро на светло
ми личат на силикони, но што има врска.
Доаѓам до неа и ја бакнувам на вратот. Таа се врти,
ги префрла рацете преку моите раменици и ме повлекува
поблиску.
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Нејзините усни ги допираат моите. Нејзините колкови
се како грејачи за раце под моите прсти. Нејзиниот јазик
игра и танцува во мојата уста. Се чувствувам како тинејџери
да прават забава во моите гради. Таа мириса толку добро
што боли. Сè изгледа совршено, зарем не? Како и да е,
за едно две минути, сè ќе тргне по ѓаволите. Сакам да го
запрам, сакам некако да ја спречам претстојната бура од
срања, но не можам. Во мојот ум, негативните мисли се
вртат како алишта во машина за перење со центрифуга.
Сите можни катастрофи кои чекаат да се случат. Почнувам
да кревам паника, помина долго време, а ништо не се
случува на местата каде што треба да се случува. Нејзините
прсти ме задеваат и лизгаат по моите гради. Ги затворам
очите. Таа ги спушта рацете надолу, ја става едната во
моите боксерки и полека ги одвојува усните од моите.
„Добро си?“ шепоти.
„Аха“, мрморам. Морам да направам нешто. Се
движам брзо, ја грабнувам за задникот и ја превртувам за
да легне на стомак. Најверојатно ја фатив неподготвена,
не го очекуваше ова, па тивко писнува. Морам да одолговлекувам, тоа е сè. Да си купам малку време пред да
настапи катастрофата. Го бакнувам благиот лак на нејзиниот грб, мојот јазик поминува по нежната кожа, се
спуштам надолу. Таа почнува да испушта задоволни звуци.
Го свртувам вниманието кон мојот пријател долу, тој или
е на пауза за ручек или на продолжен одмор. Се надевам
дека е на некое топло место. Да му се плукнам, знаев
дека требаше да го испијам апчето, што ли си мислев, по
ѓаволите? Ми беше во раце. Би можел сега да се обидам
да се извлечам. Да го испијам сега? Мислам дека не би
можел да го изведам тоа, ќе има премногу прашања во
овој момент. Дишењето на Џени станува побрзо; таа
речиси танцува под моите прсти, лицето ѝ е залепено за
перницата. Не гледам начин да се извлечам од ова. Таа ги
полни двете дланки со чаршавот, ги стега и го лепи лицето
за перницата уште посилно.

Моите очи прелетуваат кон масичката покрај креветот, таму има неотворен кондом. Стутканата кесичка
прави да изгледа како да сум го носел во паричникот
премногу долго време. Мразам кондоми. Некои мажи
се жалат за апчињата за контрацепција за мажи. Јас би ги
зел без да размислам двапати и би му рекол „фала“ на тој
што ќе ми ги продаде. Можеби и среќно би потскокнал на
излегување од аптеката.
Очите на Џени сега се затворени, дишењето ѝ е надвор
од контрола. И стенкањето. Мене почнува да ме боли
јазикот; сакам да побрза. Мојот мозок, од друга страна,
сака работите да останат таму каде што се. Тој знае дека
веднаш штом заврши овој дел, јас одам директно во затвор. Нема картичка за да се извлечам овој пат, како во
монопол. Нема да има ништо такво. Таа извикува.
„Така, ОХХХ ГОСПОДЕЕЕЕ!“ Мене сега ми светнува
дека девојкава е гласна како ракета, комшиите сигурно не
можат да спијат. Кој ги ебе, тие имаат закачено часовник
баш на ѕидот кој ја дели мојата спална соба од нивната.
Чудото е гласно како камбана, ме буди секоја проклета
вечер.
„Ох, ох!“ Таа звучи како некоја порно ѕвезда и се
мрда лево-десно како да сака да се ослободи од мене и да
ме турне со бутовите. Стенкањето наеднаш престанува,
се спушта тишина. Нејзините колкови треперат и јас
почнувам да забавувам. Сега остануваат само секунди.
Некоја последна желба? Неволно се исправувам и се
кревам покрај неа, како гласник кој носи лоши вести за
Кралицата. Таа се превртува; горниот дел од дланката ѝ е
потпрен на челото. Очите ѝ се затворени, а кожата малку
блескава. Гледам во нејзините усни, благо отворени. Нејзиното дишење полека се смирува.
Одеднаш, таа се врти кон мене со голема насмевка
на лицето. Нејзините очи блескаат дури и во слабо осветлената просторија, речиси како да плачела.
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„Тоа беше одлично“, вели. И јас се насмевнувам, но
мојата насмевка е лажна и со сила. Главата ми е преполна
со несредени мисли. Сите негативни мисли се пуштени
на слобода. Паниката е вистинска и ме обзема. Знам што
ќе се случи сега. Знам што сè се случува од овој момент,
па до крајот, но немам никаков избор, освен да седам
и да гледам како се одвива пред мои очи. Таа ја спушта
раката кон моите препони. „Ајде да видиме дали ќе ти
се допадне ова“, ми шепоти на уво и нежно ми ја грицка
ушната школка. Тоа ме скокотка, па чувството ме тера
несвесно да ги мрднам главата и рамениците. Нејзината
рака почнува да се движи. Рацете ѝ се топли, но ова нема
да функционира. Срцето ми чука толку брзо и силно во
градите што ме боли кога дишам. Ајде, проклет да си. Те
молам!
Чекај. Почекај малку. Што е ова? Чувство, некакво...
чувство. Ајде, ајде, продолжи така, му наредувам со најголемата доза на охрабрување која можам да ја извлечам
од себе во моментов. Чувствувам дека почнува да се
крева. Таа ме бакнува, нејзиниот јазик повторно го наоѓа
мојот. Моите дланки се движат врз нејзините колкови.
Може ли ова навистина да помине добро? Можеби ова
сепак ќе функционира. Нејзините раце се движат побрзо
и побрзо, а низ мене поминуваат бранови од задоволство.
Само така терај, немој да си заебал работа, Џејмсе. Ако
сакам да стигнам до следната фаза, морам да го направам
тоа многу брзо.
Брзо ја превртувам за да легне на грб. Таа гледа во
мене, нејзините очи ја прободуваат мојата душа како
наострен молив балон. Се преправам дека не забележувам. Не можам сега да се расправам со тоа. Браво
момче, добро момче, супер ти оди. Заземам позиција
помеѓу нејзините нозе.
„Чекај, да го земам...“ Таа се обидува да го дофати
кондомот, но тој е многу далеку.
Заборавив на него.

„Го земав“, велам, земајќи го и отворајќи го. Но дури
и додека го кажувам тоа, чувствувам дека енергијата
полека се губи. Господе Боже, не. Ајде, братче. Брзо,
брзо, стави го. Ме фаќа паника, се борам со кесичката,
се трудам брзо да го одмотам. Губам од цврстината, по
ѓаволите, ајде.
„Сакаш јас да...“ почнува таа.
„Не!“ ја прекинувам пребрзо. Таа ме погледнува,
нејзините очи ја предаваат и покажуваат искра на грижа.
Ја повлекувам гумата надолу и брзо се обидувам да се
наместам. Таа лежи, но на нејзиното лице повеќе нема насмевка. Се обидувам да продолжам, но битката е изгубена.
Го нема. Ни во тело ни во дух. И покрај тоа, се обидувам.
Давам сè од себе за ова да продолжи. Сепак, малиот Џејмс
не сака да влезе и кондомот почнува да се лизга. За едно
делче од секундата, сè застанува и го гледам она што се
случува пред мене. Џени зјапа во мене со сочувство во
очите. Таа била во оваа ситуација и порано. Таа многу
добро знае како оди ова. Сакам да плачам. Да се дерам.
Да побегнам. Никогаш веќе да не ја видам. Срамот е како
хидраулички напон кој притиска и навлегува во моите гради. Очај и депресија галопираат низ мене.
Реалноста го притиска копчето „продолжи“ и несреќната сцена продолжува да тече кон неизбежниот заклучок
и крај. Полека се повлекувам и легнувам покрај неа. Двајцата зјапаме во таванот.
Ги слушам нејзините мисли, дуваат низ просторијата
и издишуваат разочарување како ветар покрај море. Таа
почнува да ми кажува дека не е важно, дека ѝ се има
случено и претходно, многупати. Јас едвај ја слушам,
премногу сум внесен во процесот на самосожалување.
Моите очи зјапаат во темнината. Требаше да го испијам
апчето како и обично. Не требаше да се обидувам да
бидам херој.
Па, еве ме сега лежам, си зборувам со вас во мојата
глава.
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Прекрасната Џени лежи гола до мене, се обидува да
направи да се чувствувам подобро во врска со сето ова.
Јас сум речиси сигурен дека после ова вечерва веќе
никогаш нема да се видиме. Не дека ми е важно, да бидам
искрен. Не ми треба дополнително засрамување. Сега во
секој случај ќе го имам споменот. Уште еден сувенир од
моите неуспеси.

daniel grant

dva
pritisni tuka za pomo[

Кога станувам од спиење, Џени ја нема. Чудна работа
како се случува тоа; тие стануваат, се облекуваат и заминуваат, а јас воопшто не слушам ништо. Влезната врата
од станот е малку проблематична и леплива, човек би помислил дека треба да чујам барем трескање или нешто
такво кога излегуваат.
Мојот стан се наоѓа во луксузниот дел на Ротерхајт,
Источен Лондон, близу Темза. Само спалната соба е поголема од еднособниот стан во кој пораснав. Станот има
подови од природно дрво и вграден камин.
Станувам од кревет и одам во кујната. Изгледам како
да сум некој од Селото на проколнатите. Кујната е огромна, шест рингли за еден човек и рерна поголема од мојата
машина за перење. Ултра модерна и преполна со куп електронски додатоци и играчки од кои половина немам поим
како се користат и за што служат. Целото место изгледа
како експонат на Саем за совршени домови.
Џени ми оставила порака. Стои на масата, со моето
име на предниот дел, ме предизвикува да ја отворам.
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Се обидувам да одолеам, но љубопитноста ме тера
да ја земам и да ја отворам толку брзо што ќе се скине во
процесот. Таа има педантен, женски ракопис.
Пишува „Џејмс, сакав само да ти кажам колку ми беше
забавно синоќа и, иако работите завршија предвремено
(ауч!), би било одлично наскоро повторно да се видиме.
Извини што морав да заминам без да се видиме, но имам
состанок рано утрово. Јави се некогаш или дојди и ѕирни
ме во сметководство. Со љубов, Џени.“
Забелешка за себе, никогаш не излегувај со жени со
кои работиш. Можеби вие мислите дека не е толку лошо.
Таа изгледа како сè уште да е заинтересирана. Можеби
не е сè отидено по ѓаволите. Да? Па знаете што мислам
јас за тоа? Срање. Таа само сака да биде учтива во врска
со ужасната ситуација која јас ја направив уште полоша со
мојата депресивна драматична тишина која можеше да
ми донесе Оскар ако беше глума. Сериозно, која девојка
сака такви срања? Сигурен сум дека ѝ се допаѓам и не се
сомневам дека би можеле да бидеме пријатели ако го
сакам тоа, но сериозно, која е поентата? Секојпат кога ќе
ја видам, тоа само ќе ме потсетува на моите недостатоци.
Да го ебам, кафе ќе направи да се чувствувам подобро.
Одам до лавабото и си ја барам шолјата за кафе. На неа
има слика од жолто насмеано човече. Почнувам да барам
низ плакарчињата; не можам да ја најдам. Ова е за никаде.
Сигурен сум дека вчера ја ставив во машината за миење
садови. Извинете за ова, не можам да правам ништо додека не се напијам една шолја кафе. Тогаш ми светнува
нешто. Се враќам до масата каде што ја оставив пораката
на Џени и ја препрочитувам. „П.С. Мислам дека утрово не
сакајќи ти ја скршив шолјата за кафе, извини.“
Па, тоа е одлично. Ѕиркам во корпата за отпадоци,
металната рачка ѕирка оздола, ме моли да ја спасам. Го
трескам капакот од корпата со сета сила, луто. Готово,
ова ми ја реши дилемата, сега дефинитивно нема да бидеме пријатели.

Да знаев дека ќе се случи ова, ќе ја пратев дома со
едно кратко „лапање и пипање“.
Мизерно, вадам еден црн костум од плакарот и го
облекувам. Чувствувам дека денес е ден за жалење. На
внатрешниот џеб е извезено моето име, во случај да
заборавам кој сум. Се погледнувам во големото огледало на вратата од плакарот. Ги грабнувам клучевите
и излегувам. Денес ќе биде срање ден, но барем јас
изгледам добро.
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* * *
„Колку долго го имате овој проблем?“ Доктор Мур
седи спроти мене. Неговата крупна фигура, ретка коса и
голем крив нос ми го одвлекуваат вниманието. Зјапам во
него и размислувам за мојот одговор. Морам да средам
да добијам здравствено осигурување во некоја приватна
болница, не можам да продолжам да се заебавам со
државните глупости. Канцеларијата на докторов е како
шатор со доволно место за двајца. На ѕидовите има постери со човечка анатомија кои најверојатно стојат овде
од осумдесеттите години, а на масата има жолта кутија
за фрлање употребени игли. Смрдеата на хидроген и
средства за дезинфекција ми го пецка носот. Овој тип има
очајна потреба од консултант за Фенг Шуи. Мислам дека
имам број од еден во паричникот.
„Откако бев тинејџер. Може ли само да ми напишете
рецепт?“
Докторот ме погледнува над очилата. „Господине
Кенеди, јас сум тука за да Ви помогнам. Знам дека овие
работи понекогаш може да бидат тешки за еден маж да
зборува за нив, но...“
„Видете, не е ништо лично, но сум го поминал ова
толку многу пати што не им знам број. И секојпат кога
доаѓам овде, на таа столица има некој нов тип.“
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Тој зјапа во мене, чека. „Видете, утре вечер имам
состанок, ми требаат апчињата. Имате намера да ми го
напишете тој рецепт или треба да одам и да зборувам со
друг доктор?“ Патем, лажев за состанокот. Требаше да се
видам со Џени, но... па, ја знаете таа приказна. Тој тешко
издишува, се чувствува блага миризба на лук во неговиот
здив.
„Не, нема да напишам рецепт и ќе ставам забелешка
во Вашиот картон за никој друг доктор да не го направи
тоа.“
Бес и лутина струјат низ мене. „Да му се плукнам...“
почнувам да зборувам, но тој продолжува со неговиот
посран говор.
„Имате проблем и јас мислам дека не мора да значи
дека тој проблем е физички и медицински. Мора да посетите психолог и да го средите ова...“ Докторот се
обидува да помогне, можам да го забележам тоа, тој не е
лош човек. Како и да е, во оваа фаза, мојата разумност веќе
ги има спакувано торбите и ја има напуштено државата,
оставајќи ја лутината да ми ги полни артериите до точка
на прскање. Дури и пред да сфатам што правам, вратата
е веќе отворена и јас сум надвор, летам низ ходникот.
Постарата жена на рецепција збунето ме погледнува
додека прелетувам покрај неа, а листовите на нејзиното
биро се разлетуваат зад мене.
„Еј!“ извикува таа, а јас едвај го регистрирам нејзиниот
рапав глас. Застанувам, се враќам назад и клекнувам за да
ѝ помогнам да ги собере.
„Фала“, вели таа. Јас кимам. Тогаш, лутината ми се
враќа и продолжувам да летам низ ходникот, низ автоматската двојна врата и надвор на свежиот воздух.
Ебени доктори. Сериозно, не е дека им барам ново
срце или лумбарна пунктура, барам само неколку сини
апченца и тапкање по рамото поради тоа што ги барам
учтиво.

Стигнувам до мојата кола. Металик црн Мерцедес,
цел свет разлика од раскантаната Кортина од 1970 година
со која се возев низ град. Моите родители штедеа и беа
дарежливи, па ми купија бел Форд за осумнаесеттиот
роденден. Бев пресреќен затоа што немавме којзнае колку
пари, па тој нивни гест го сметав за прилично неверојатен.
Како и да е, моите пријатели ја сметаа колата за антимагнет за девојки, па морав да ја паркирам на добри пет
минути одење пеш од училиштето.
Ја трескам вратата зад мене. Сè уште сум бесен, но
полека почнувам да се смирувам. Наскоро ќе почнам
да се каам и не сакам да бидам никаде во близина на
доктор Мур кога тоа ќе почне да се случува. Го стартувам
моторот. Брмчи тивко и прекрасно, чека моја команда.
Ставам во брзина и полека тргнувам, повторувајќи си го
во мислите она што ми го кажа докторот.
„Имате проблем господине Кенеди и јас мислам дека
не мора да значи дека тој проблем е физички и медицински.“ Не е физички, како ќе кажеш ти докторе. Не
треба да одам на ебен психијатар. За што да разговарам?
Дека во средно училиште Сузи Грин кидна со некој друг?
Сузи Грин. Не сум помислил на неа некое време.
Возам до зградата со канцелариите на банката
Јунајтед. Да, работам во центарот на градот, во банката
Јунајтед и мојата работа е повеќе од здодевна. И пред да
кажете што било, сакам само да кажам дека не се сите
банкари кретени. Добро, некои дефинитивно се, ќе ви
посочам неколкумина по име како што ќе се движиме.
Но видете, јас сум добар во мојата работа и ми плаќаат
смешно висока сума на пари за тоа. Мојата работа во
основа се сведува на менаџирање мал тим за инвестиции
кој се обидува да погоди во кој правец ќе се движат работите на пазарот за банката Јунајтед да може да прави
повеќе пари дури и кога пазарот се распаѓа. Збунети? Аха,
па ви кажав дека ова срање е здодевно.
Почнав овде како практикант пред осум години.
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Еден ден, типот кој ми беше нешто како ментор ми
дозволи да тргувам сам. Тој ден, јас ја збогатив банката
Јунајтед за двесте илјади фунти. Шефот ми даде кола
(службена, нормално) и нова работна позиција со сметка
за мои трошоци. Тогаш имав дваесет и две години. Веќе
не тргувам сам, сега треба само да се грижам мојот мал
тим да не заебе работа.
Влегувам во масивниот влез обележан со огромни букви „Банка Јунајтед“. Рецепцијата се протега на просторот
кој најверојатно требал да биде први три ката од зградата.
Ти треба двоглед за да го видиш таванот. Момците од
обезбедувањето се обидуваат да контролираат група
јапонски клиенти кои не можат да влезат пред да земат
беџови за идентификација. Јас ја покажувам мојата картичка и стаклените врати се отвораат. Влегувам во еден
од осумте стаклени лифтови, оставајќи го ехото од непознатиот јазик зад себе.
Лифтот почнува да се крева нагоре со брзина од која
ти се стега стомакот. Катовите прелетуваат сè побрзо и
побрзо. Не би ја нарекол оваа зграда баш облакодер, но
дефинитивно е огромна. Не ме прашувајте што прават луѓето на сите овие катови, немам поим. Некаде таму е и
тимот со кој управувам. Ги гледам само кога треба да им
се качувам на глава поради некоја заебанција. Стигнувам
до дваесет и седмиот кат и излегувам. Идејата за отворени
канцеларии - знаете, огромен простор во кој заедно
седат сите вработени - е една од одличните иновации
на дваесеттиот век. Луѓето во мојата канцеларија се,
генерално, добра смешка. Сакаме да се дружиме после
работа, да пиеме додека не оглупавиме. Ќе запознаете некои од нив подоцна. Ах добро, го гледате оној дебелион
тип во стаклената канцеларија од десната страна кој
изгледа како некој да го опнал со пак за хокеј сред лице?
Тој е големиот шеф. Мајк Картвел. Ви текнува кога зборев
за кретени и гомнари? Е па овој тип им е крал на сите нив.
Империјален шупак.

Еве го моето биро, во близина на центарот на просторијата. Еве ги шесте монитори со рамни екрани кои се
поврзани со секторот за информации за размени и цени
во Блумберг. Има два телефона за да можам паралелно
да зборувам со повеќе соработници и брокери од други
компании. И празна кесичка од чипс, извинете за тоа.
Чекај малку, чипсот е со вкус на сланина, јас воопшто не
сакам сланина. Некој се мотал околу моето биро. Внимателно го проверувам компјутерот и целото биро.
Ништо не ми боде око, сè изгледа како што треба.
Можеби бил некој од мојот тим, одмазда за тоа што им
се дерев минатата недела. Тоа се случува толку често
што не можам да поверувам како некој не ме пријавил
за мобинг досега. Размислувам за тоа додека седнувам и
го вклучувам компјутерот. Го вадам извештајот за оцена
на перформанси на вработени и го оставам отворен на
бирото. Секогаш е добро да го потсетам мојот шеф колку
сум незаменлив. Што можам и самиот да потврдам,
патем, дека не сум. Исто така, понекогаш се договарам
со другарите да ми се јавуваат на работа, преправајќи се
дека се „ловци“ на добри менаџери од други банки кои
ми нудат подобра позиција. Сè тоа е дел од играта.
Иако не седам со мојот тим, постојано можам да ги
гледам што прават преку мојот терминал овде. Нешто
како „Големиот брат“. Некогаш им испраќам шифрирани
пораки, чисто колку да се заебавам со нив. Го гледате ова,
сите овие бројки на мониторот, мене не ми е важно дали
се зелени или црвени сѐ додека мојот тим се обложил на
правилната боја - во спротивно, не е добро.
На овој кат има три канцеларии преградени со стакло
за големите ѕверки како шупакот Мајк. Лошата работа
кај ваквите канцеларии каде сè е отворено и споено на
еден голем простор е тоа што сите можат да гледаат и да
слушаат сè.
Попи, девојката која седи на бирото спроти мене, е
тешка алапача.
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Таа има големи, буцкасти образи, секогаш има некакви проблеми со детето и има пријателки кои постојано
се разведуваат од мажите. Фала му на Бога што таа не е
дел од мојот тим. Не ја знам толку добро, но можам да
потврдам дека е тежок давеж.
„Добро утро, Џејмс“, вели Попи, проѕевајќи се. Исусе,
колку црни метални пломби има женава? Како да гледаш
во устата на Терминатор. Дефинитивно не би сакал да се
најдам зад неа на аеродромски безбедносен детектор.
„Здраво, Попи, изгледаш многу елегантно денес. Фантастичен костум.“
„Навистина?“
„Да, многу добро“, велам, кимајќи. Таа погледнува
надолу кон своето сако.
„Ох. Фала.“
„Нема за што.“ Се чувствувам расипано, но што има
врска, коментарот ја погоди. Мала, речиси незабележлива
насмевка се прикрадува на нејзините ладни усни.
Моментално работам на случајот да сменам местоположба и да добијам некое од бироата покрај прозорецот. Дел од нив имаат фантастичен поглед кон
Лондонската кула и Темза. Таму обично седи, како што
споменав...
„Мило ми е што гледам дека конечно ти текна да
дојдеш.“ Марк Пасти стои до моето биро.
„Морав да свратам до кај мајка ти, да ја поздравам“,
враќам „па ме задржа повеќе отколку што очекував.“
Марк ми упатува цинична насмевка и подава рака.
„Знае да биде таква. Само биди нежен, жената старее“, одговара тој. Марк ја има „честа“ да биде мој најдобар пријател, иако физички е плукнат Џорџ Мајкл. Исто
така, го има најсмешното презиме на свет, Пасти1. Ох, и не
мачете се да се обидете да смислите некоја шега за тоа,
тој ги има слушнато сите.
1 Тесто, лепливо, тестесто, блед, бел

Навистина е иронично затоа што тој е половина Грк,
има темна маслинеста кожа и дефинитивно е најмалку
бледата личност која ја познавам. Марк наполни дваесет
и девет години минатата недела. Претпоставувам дека е
згоден тип, ако ви се допаѓаат надуени, снобовски момци.
Тој заработува повеќе од мене и обожава да ме потсетува
на тоа. Иако во моментов изгледа добро, тој сè уште се
труди да ја преболи Џес. Беа верени до минатата недела,
но таа ја откажа целата работа. Сè уште не сум сигурен
зошто, тој ми нема кажано, а јас не сакам да си го пикам
носот каде што не му е местото. Како и да е, знам дека тој
спиеше со Паула, нашата практикантка - нимфоманка од
Аргентина. Таа даде отказ минатиот петок, без да наведе
некоја особена причина.
„Што е со костумот? Да не одиш на погреб?“ прашува
Марк.
„Не, само сакав да го облечам. Ама топ изгледа, не?“
велам, испружувајќи ја раката за подобро да го види.
Дарен Харгривс поминува покрај нас. Не го знам многу добро, но знам дека го има најголемото чело од сите
луѓе кои сум ги видел.
„Здраво момци. Фин костум, Џејмс? Важно интервју?“
прашува Дарен. Марк се врти кон мене со насмевка широка колку месечината.
„Не, едноставно сакав да го облечам, во ред е тоа?“
му враќам. Дарен изгледа изненадено од мојот дрзок одговор.
„Се разбира, да, фино изгледа.“ Тој заминува. Погледнувам во Марк кој уште се клешти.
„Ти немаш некоја работа?“ прашувам.
„Аха. Имам“, одговара Марк низ смеа. „Еј, важи уште
договорот во сабота да гледаме како Англија губи?“
„Друже, додека не те запознав тебе, јас не знаев
ни дека Грција има фудбалски тим.“ Кажано вака меѓу
нас, тоа не е вистина. Знаев. Зарем не се тие оние кои го
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измислиле спортот или така нешто?
„Ајде тогаш да го направиме поинтересно. Што викаш
две стотки ако Англија изгуби“, вели тој, преправајќи се
дека тоа не значи ништо за него. Знам дека ги обожава
овие облози.
„Добро. Како и да е, ми изгледа како фрлање пари.
За тебе, сакам да кажам“, одговарам, седнувајќи пред
компјутерот. Марк погледнува настрана.
„Што имаме овде?“ прашува тој, зјапајќи кон бирото
за рецепција.
„Што?“ велам јас, обидувајќи се да звучам ноншалантно. Не можам да видам од компјутерскиот монитор. Тој се оддалечува од мене со два чекора, сè уште
внесен во нешто.
„Ох, братче“, вели, сè уште зјапајќи. Веќе не можам
да одолеам, па станувам за да видам во што се ѕвери. Брзо
сфаќам дека предмет на неговото внимание е најубавата
жена која сум ја видел во животот. Мајк „Шупак“ Картвел ја шета наоколу, покажувајќи ѝ го местото. Тој покажува кон неговата канцеларија, потоа кон катот за
тргување, објаснувајќи ѝ нешто додека полека одат кон
конференциската сала. Таа има долга темно руса коса,
најверојатно е во доцните дваесетти години. Носи еден
од оние тесни, моќни бизнис костуми. Едно копче го држи
сакото на место и баш изгледа како да се бори за да си ја
заврши работата. Почнувам да се чувствувам како јаката
да ми се стега околу вратот. Ја олабавувам вратоврската.
„Исусе“, е сè што можам да изустам. Погледнувам во
Марк кој е подеднакво занесен и маѓепсан. „Кој е тоа?“
повеќе го прашувам Господ, отколку некој друг. Двајцата
стоиме вкопани во место и зјапаме. Сонцето свети преку
прозорците зад неа и зраците кои паѓаат на нејзината коса
ѝ даваат некој чуден религиозен сјај.
Таа учтиво му се насмевнува на Картвел, а нејзините
заби ги ослепуваат сите кои гледаат во нив.

Картвел е таков стап. Стигнат е таму каде што е, не
со напорна работа, туку поради тоа што игра голф со
директорот. Човече, колку би сакал да му ја влепам една.
Картвел ја внесува убавата девојка во неговата канцеларија и ја затвора вратата. Сите се враќаат на работа.
„Па, која е?“ го прашувам Марк повторно.
„Од каде да знам јас, по ѓаволите?“
„Подобро да дознаеш. Во брзо време. Ќе има и други
’играчи’“, велам. Тој ме сфаќа сериозно и кима.
„Почнувам да работам на случајот“, вели, заминувајќи
решително.
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Се враќам дома околу осум; ја мразам зимата во
Англија. Надвор е смрзнувачка, а сонцето го нема од пред
неколку часа. Се соблекувам и влегувам во тоалетот, а нозете ми смрзнуваат од ладните плочки. Се погледнувам во
огледало.
Како некој да ми залепил шлаканица, одеднаш се враќам на настаните со Џени од синоќа. Како да можам сега
да донесам одлука која ќе направи некаква разлика во сè
што се случи оттогаш. Го отворам плакарчето, ја вадам
последната сина пилула од кутичето и ја вртам помеѓу
прстите, ја набљудувам.
„Каде беше?“ велам со благо обвинување во гласот.
На пилулата очигледно не ѝ се допаѓа мојот тон, па одеднаш
ми се лизга од прстите и паѓа во шолјата. „Срање!“ Без да
размислам, веднаш ја пикам раката во шолјата и ја барам.
Моите прсти не допираат ништо друго, освен порцелан и
мраз ладна вода. Ја повлекувам раката и погледнувам во
тоалетната шолја.
Ја нема. Катастрофа.
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Инстинктивно ја лепам раката на челото и, чувствувајќи колку е студена, сфаќам дека тоа е раката со која
буричкав низ шолјата. „ДА ГО ЕБАМ!“
Се враќам кај лавабото, почнувам да ги мијам рацете
и си плискам вода на лицето. Повторно се погледнувам
во огледалото. Мојата последна опција отиде во канализацијата на Лондон. Браво Џејмс.
Ја пуштам водата во тушот. Млазот топла вода веднаш
почнува да крева пареа. Застанувам под него. Чувството е
добро. Моите мисли упорно се враќаат на настаните од
синоќа. Знам дека не би требало да се оптоварувам со
тоа и да станувам патетичен, но посилно е од мене. Се
присетувам на тоа како мирисаше додека се бакнувавме.
На изразот на нејзиното лице, погледот во моментот
кога сфати што се случува. Сочувство и разочарување.
Сожалување во нејзините очи. Срцето почнува да ми чука
посилно додека сликите ме удираат една по друга толку
јасни како да се со HD квалитет и висока резолуција.
Го вртам лицето директно кон моќниот млаз; боли
додека ме удира по челото и очите. Водата ми влегува во
носот и во устата. Кашлам, плукам и се тргам настрана,
исклучувајќи ја водата. Ги ставам рацете на ѕидот,
заземајќи ја мојата поза „уапсен си“. Зјапам во подот,
слушајќи ги капките кои удираат на плочките. Водата се
слева низ одводот.
Како можам да го средам и да го поправам ова?
Најверојатно веќе сфативте дека ова не ми е првпат.
Впрочем, се случува со депресивна постојаност. Затоа
почнав да ги пијам пилулите, обид за малку стабилност
во мојот живот. Добро функционираше, досега. Мисли
позитивно, Џејмс. Сите настани во животот те имаат
донесено до ова. Но со што започна сè? Нешто лошо од
минатото. Можеби Сузи Грин. Моите мисли се навраќаат
кон неа...
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Сузи беше сериозно згодна, како ли успеав да ја ќарам за да ми биде прва девојка, немам поим ни сам. Долга
кафена коса, крупни очи и насмевка која ми го скокоткаше
срцето. Имав осумнаесет години, тоа ми беше последна
средношколска година и немав ниту една единствена
девојка до тој момент. Искрено, не знам зошто ми требаше толку многу време за сè. Можеби затоа што бев
пријател со сите девојки, а тоа резултираше со тоа да не
спијам со ниедна од нив.
Таа година ја имав улогата режисер на училишната
претстава „Снежана и седумте џуџиња“ и Сузи беше Снежана. Таа најверојатно имаше видено нешто привлечно
во начинот на кој самоуверено и смирено ја донесов
претставата на сцена. Или... чисто ја копкало како би било
да легне со режисерот. Како и да е, јас не се жалев. Се
разбира, ги добивме задевањето и озборувањето кои
доаѓаат секогаш кога двајца од ист клас ќе почнат да се
гледаат. Секој ден беше нова епизода од шоуто на Џејмс и
Сузи. Но ништо од тоа не ми беше важно.
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Јас имав девојка. Згодна девојка. Бев на чекор од
губење на невиноста, најголемото достигнување на најголемиот дел од машките тинејџери.
Како и да е, три месеци подоцна, јас сè уште го немав одиграно „валканиот танц“ и почнав да станувам
нервозен. Сега вака, јас сум прилично трпелив тип и после
осумнаесет години чекање, човек би помислил дека три
месеци не се голема работа, така? Па, не беше баш така.
Да речеме дека Сузи имаше еден вид на репутација во
нашето училиште и јас станував нетрпелив. Почнав да се
прашувам зошто, за разлика од сите други кои се гледаа
со неа, ние не напредувавме којзнае колку од обичното
бакнување. Тогаш заклучив дека е време да прејдам на
некоја сериозна романтика, вино, вечера, заведување,
таква работа.
Сузи ми имаше кажано дека отсекогаш сакала да
оди во Париз и јас добив идеја, каков што ме дал Господ
џентлмен, да направам нешто романтично за нејзиниот
роденден. Знаете, да ја охрабрам да даде и таа нешто. Ни
сам не знам колку дополнителни смени морав да земам
на моето работно место со половина работно време во
Pizza Hut, но чувствував дека ќе се исплати.
Откако ги видовме сите работи кои се гледаат кога
одиш во Париз: Алфелова кула, Монмартр, Шанзелизе...
вечерта беше судната ноќ. Се средивме, се дотеравме. Јас
го носев единствениот костум кој го имав купено дотогаш,
сив. Таа носеше црн мини фустан со високи потпетици
и потентен Жан Пол Готје парфем. Фасцинирано гледав
додека таа ја нанесуваше шминката, никогаш го немав
набљудувано ритуалот така детално.
„Што гледаш?“ праша таа, погледнувајќи во мене со
молив за очи во раката.
„Ништо. Само си гледам“, одговорив. Таа преврте
со очите, насмевнувајќи се. Навистина беше многу убава,
јасно ми беше како бел ден зошто толку многу од моите
пријатели сакаа да ѝ се пикнат во гаќи.
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„Подготвен?“ праша таа, станувајќи.
„Аха, одиме.“
Излеговме од хотелот, рака за рака. Ресторанот се
викаше Полинор. Однадвор изгледаше како да стои на
истото место од деветнаесеттиот век, а и внатрешноста
не беше многу поинаква. Долги, полни маси, миризба на
цигари и пури во воздухот. На ѕидовите имаше огледала
на кои имаше испишано француски зборови од кои не
разбирав ниту еден. Нè испратија до масата и седнавме
еден спроти друг. Погледнав во менито кое, за жал, беше
целосно на француски.
„Што е проблемот?“ праша Сузи.
„Хмм, ништо“, одговорив, обидувајќи се да не покажам што ми беше проблемот.
„Ти треба помош со менито?“
„Не“, реков, премногу брзо. „Добро, да.“
„Среќа што еден од нас има одбрано француски од
изборните предмети“, рече таа. Од тој момент, Сузи ја
имаше честа да зборува во секоја ситуација каде тоа беше
неопходно. Прва нарачка за вечерта, vin rouge2. Келнерот
брзо нè услужи и вечерта почна.
„Па“, рече Сузи.
„Па“, одговорив јас, обидувајќи се да ја прикријам
нервозата.
„Одлично си поминав, Џејмс.“
„И јас. И јас.“
„Никогаш порано те немам видено во костум.“
„Никогаш порано не сум ни имал.“
„Изгледаш убаво. И софистицирано. Како Патрик
Свејзи.“
„Фала. И ти изгледаш фино.“
„Фино?“

„Не, мислам, прекрасно.“
„Да? Го обожавам фустанов.“
Ни требаше уште некое вино, но не помина којзнае
колку време додека да дојдеме до веселата фаза на
пијанството.
„Зошто ти требаше толку долго време за да ме поканиш да излеземе?“ праша Сузи со искра во очите.
„Мислев дека сме само пријатели.“
„Ми се допаѓаше со години, но ти изгледаше некако,
не знам, незаинтересирано.“
„Верувај ми дека бев заинтересиран, само што, мислев дека нема шанси да ѝ се допаѓам на девојка како
тебе“, одговорив. Сузи посегна од спротивната страна на
масата и ме фати за рацете.
„Толку си сладок.“ Погледнав настрана, засрамен од
нејзиниот комплимент. „Ти се допаѓав?“
„Се разбира. Ти си... прекрасна и секси и... не знам.
Мислам дека си супер.“ Таа воздивна и нејзината насмевка
повторно се појави. Се навали нанапред.
„Дојди тука“, шепна.
„Што?“
„Сакам да ти кажам нешто.“
„Ох, добро“, реков и се наведнав кон неа.
„Вечерва ќе бидеш многу среќен.“ Тогаш повторно се
навали наназад, поткревајќи ги веѓите. Јас се насмевнав,
но навистина не знаев што би требало да правам со таа
информација. Бев возбуден, но истовремено и изваден од
памет. Ова беше потврда дека ноќта е судната ноќ.
Вечерта беше совршена. Многу вино, многу будалаштини и флертување. Имав дозволено Сузи да верува дека
сум имал многу девојки пред неа. Земајќи го предвид
нејзиното добро документирано искуство, сметав дека
би било најдобро да го зачувам за себе оној мал детаљ за
мојата невиност и да не го кажувам, освен ако не е „нож

2 Црвено вино
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на врат.“
Мојата самодоверба почна да исчезнува во лифтот,
додека се враќавме кон хотелската соба. Мојот ум почна
да води разговор со мене кој воопшто не ми помагаше во
целата ситуација.
УМОТ: Ќе мораш да бидеш неверојатен. Таа има спиено со доволно типови за да препознае дека си неискусен.
ЈАС: Да, фала ти.
УМОТ: Ова е под претпоставка дека воопшто ќе ти се
дигне, пред сè.
ЈАС: Да, фала ти.
И така натаму. Додека да стигнеме до собата, јас успеав да се доведам до степен на невиден терор. Сè што
сакав да направам беше да ги изгаснам светлата и да легнам да спијам.
„Добар си?“ праша Сузи, прекинувајќи ми ги мислите.
Сепнато ја кренав главата нагоре. „Хмм? Да, супер“,
реков, најубедливо што можев. Сузи направи еден чекор
кон мене.
„Изгледаш многу згодно вечерва, Џејмс“, рече таа
со насмевка на лицето. Јас подголтнав и се обидов да ѝ
ја возвратам насмевката. Добро, ова беше тоа. Исусе. Ѝ
се приближив со целата самодоверба која успеав да ја
соберам и ја бакнав. Не знам како сум изгледал од нејзина
перспектива, но мислам дека ме сфати која ми е идејата.
Одеднаш, низ мене неочекувано проструи страст. Тоа
беше добро. Моите раце почнаа да лутаат по нејзиното
тело. Заедно се упативме кон креветот и легнавме. Моите
раце се преместија врз нејзините гради и под фустанот.
Таа почна да воздивнува и да стенка. Јас умствено си се
потапкав по грбот. Заклучив дека работите се движат во
правилниот правец.
Како и да е, во моите пантолони сè уште немаше никаква акција и тоа ме загрижи. Продолжив.

И тогаш... нешто почна да се случува долу. Ти благодарам, Господе! Кога дојде време, јас бев најспремен
што можам да бидам и моментот беше: сега или никогаш.
Одлучив да не ризикувам и да го искористам моментот
веднаш. Таа благо се стресе, испуштајќи нежен звук и
почнавме. Се чувствував како да сум се нурнал во топол
базен полн со чоколадо. Бранови од задоволство ми го
стресуваа телото со секое ново движење. Ја грабнав
за колковите како да немам намера никогаш да ја
пуштам, како животот да ми зависи од тоа. Чувството ме
преплави брзо. Морав да запрам, да забавам, но не знаев
како. Помош, помош! Џабе, немав никаква контрола
врз ситуацијата. Ги затворив очите и се подготвив за
принудно приземјување. Слободен пад. Свршив. Мојата
душа се издигна нагоре, преку таванот и залута некаде
во париската ноќ. Успеав! За еден дел од секундата се
чувствував како да можам да направам баш сè. Да бидам
кој било. Бев поблиску до Нирвана од кој било друг - минат
или иден - момент во животот. Целата сесија траеше
некои, не знам, можеби две минути, но не ми беше гајле.
Повеќе не бев девица. Сакав да скокнам од креветот
и да истрчам еден почесен круг низ собата. Не беше ни
убаво, ни совршено, но влегов таму и го направив она
што мораше да се направи. Добар човек. Добро завршена
работа.
Сузи се сврте и легна на грб. Не беше насмеана.
„Џејмс...“ почна таа. Мојот ум запре сред прославување. Ја погледнав. „Тоа е тоа?“ рече таа.
Кое? Што тоа? Штотуку го направив тоа, успеав, Сузи,
за што зборуваш ти? Таа зјапаше во мене со загрижен
израз на лицето. Одеднаш, мојата душа не само што беше
вратена во собата, туку исто така беше стуткана како
мало топче од хартија.
Ја погледнав. Таа знаеше. Можев да го видам тоа.
„Знам дека беше малку брзо...“
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„Малку брзо? Ти рече дека си го правел ова и претходно.“ Нејзините зборови го распарчија моето битие,
ја парчосаа мојата душа како рафални истрели со безмилосна прецизност. Подголтнав.
„Знам, но...“
„Па, го имаш ли направено ова досега? Затоа што ова
беше како ебење со девица. А?“ Издишав, борејќи се и
губејќи се во потрагата по добро објаснување. Го зачував
секое денарче кое го заработив, ја однесов во Париз, таа
беше вистинската. Работите не требаше да одат така.
Таа стана од креветот и отиде во тоалетот, оставајќи
ме сам да се справувам со сопствениот неуспех. Не знам
колку долго седев таму, но ми изгледаше како да беа
неколку часа. Бев уништен. Сакав да се оправдам, но што
можев да речам? „Извини, Сузи, искрено, немам поим
што правам.“ Бедно беше. Зошто таа не можеше да ме
разбере? Не беше ништо намерно. Ти се ебено безвреден,
Џејмсе Кенеди - ти реков дека ќе те фати, повторно се
јави мојот ум. Тоа беше живи срамотилаци, ќе биде чудо
ако не те откачи во истава секунда.
По некое време, станав и отидов до вратата. Тропнав.
„Суз?“
„Што?“ одговори таа.
„Извини, требаше да бидам искрен со тебе. Не сакав да ти кажам затоа што ти рече дека не сакаш некој
неискусен. Не знаев дека ќе се случи сè ова. Ми беше страв
да ти ја кажам вистината во случај да дојде до ова. Но
претпоставувам, кога сме веќе тука, нема поента повеќе
да се преправаме.“ Чекав. Долги моменти на тишина.
Тогаш вратата крцна и се отвори. Сузи стоеше зад неа. На
нејзиното чело имаше намуртена брчка.
„Сето ова време? Зошто едноставно не ми кажа?“
„Ми беше глупаво, ми беше страв. Ти постојано повторуваше колку мразиш девици и колку ти е мило што јас
не сум“, одговорив. Таа затресе со главата.

„Значи девица си?“
„Па, од пред пет минути, веќе не. Но пред тоа, можеби.“
„Затоа беше толку брзо, има смисла.“
„Требаше да ти кажам претходно, но... ми се допаѓаш.
Не сакав тоа да влијае и воопшто да не ми дадеш шанса.“
Таа се насмевна и ми се доближи, ставајќи ги рацете
околу мене.
„Ти си будалест човек, Џејмс Кенеди.“
„Сум.“ Се бакнавме и, за првпат, се почувствував
добро во врска со целата работа. Сите карти беа на
маса. Чувството беше како да носам оловен товар на
грб со години и како некој одеднаш да ми го симнал. Се
почувствував лесно. Искреноста ме ослободи. Ја бакнав
без ниедна грижа. Таа ја знаеше мојата мала ужасна тајна
и сè уште ѝ се допаѓав.
Одеднаш се најдовме на ново „место“. Место каде
не морав да се преправам дека сум нешто што не сум.
Можев да бидам јас. И Сузи знаеше доволно за во иднина
да може да ме разбере секојпат кога работите нема да
одат според планот.
Па, на некој начин. Иронијата на сето ова беше во тоа
што раскинавме после помалку од две недели. Првата
епизода воопшто немаше продолжение. Таа рече дека
причината за тоа се нејзините родители, но неколку дена
подоцна, на една домашна божиќна забава, ја фатија во
кревет со Ричард Тејлор, капитенот на училишниот рагби
тим.
Таа ми ги даде речиси сите можни изговори кои постоеја, освен оној еден во кој верував. Дека јас, Џејмс
Кенеди, самиот си го заслужив тоа со мојот комплетен
неуспех како маж.
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