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Напишано со каење
Али Мартинез

Џејми,
Посакувам да ти кажев да ја живееш секоја
секунда.
Посакувам да бев таму почесто за да ги искусам
секундите со тебе.
Но најмногу од сè, посакувам сега да имав барем
уште една секунда, за да се посмеам со тебе.
Летај високо, Џејмисон.
Со љубов, Сеси Сескуоч

Али Мартинез

Пролог

„Доближете се“, нареди сестра ми стоејќи неколку метри пред нас. Го држеше малиот фотоапарат
за еднократна употреба кој го добив за мојот осми
роденден.
Не мислев баш на таков кога побарав фотоапарат
од моите родители. Но тоа не ме спречи да направам триесет и пет неверојатни фотографии од моите
пријатели, моето училиште, нашата игуана Херман,
па дури и неколку скришни фотографии од срцекршачот од трето одделение, Бред Харис.
Отсекогаш го сакав фотографирањето - или барем го сакав она што можев да го изведам со стариот
фотоапарат со објектив од 35 милиметри на мајка
ми. Тоа беше единственото нешто што го знаев за
фотографирањето. Молев за дигитален фотоапарат
како оние што ги имав видено во продавницата за
електроника, но тоа никогаш немаше да се случи.
Моите родители беа старомодни до срж. Ако тие немале нешто додека растеле, немаше шанси ни ние да
го добиеме. А со оглед на тоа што нивните родители
биле класичен поим за старомодни родители, тоа
значеше дека нема телевизија, нема компјутери и
нема мобилни телефони. Само без коњ и кочија,
ние бевме нешто најприближно до Амиши што
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можеше да се најде во Ватерсеџ, Њу Џерси - тивко
предградие на Њујорк.
Татко ми поседуваше пекара во близина на Тајмс
Сквер, но според него, опасниот град не беше место
за живот за едно семејство. Сметав дека многуте
мали деца кои ги гледав на повремените саботни излети во Централ Парк не би се сложиле со тоа, но
немаше начин да се разубедат моите родители.
Татко ми ги обви рацете околу мене и мајка ми
и нѐ повлече кон него. „Сигурен сум дека повеќе
од ова не можеме да се доближиме без сите да се
претвориме во едно големо Семејство-Бенкс чудовиште“.
Превртев со очите кога татко ми со рацете направи канџи и рикна.
Го сакав, но знаеше да биде вистински чудак.
Мајка ми се закикоти, звукот беше нежен како
снегулка на метален покрив. „Само сликај, душо.
Сигурна сум дека ќе испадне одлично“.
Немаше да испадне одлично. Не од аголот од
кој фотографираше. Најверојатно ќе бидам целосно
отсечена од кадарот, но сепак, повеќе и од очигледно,
тоа беше нејзиниот план. За што служеа големите
сестри ако не за да те тормозат?
Нема врска. Не ми беше важно дали ме има во
кадарот или не. Единствената причина поради која се
согласив на смотана фотографија пред рестораните
во средината на трговскиот, беше да го завршам
филмот за да можам да го развијам. Развивањето на
филм беше уметност која изумираше - и со право и Шеесет Минути беше едно од ретките места во
Ватерсеџ каде ти го развиваа додека чекаш.
А, верувајте ми, да го имавте видено Бред Харис,
ќе сфатевте зошто толку брзав да ги развијам тие
слики.
„Кажи птичка!“ потпевнуваше мајка ми, несомнено низ насмевка која ти го одзема здивот.
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Мајка ми беше прекрасна на начин кој правеше
сите да зјапаат. Не на секси начин. Ниту на традиционален. Не, Кира Бенкс поседуваше класична убавина
која беше само нејзина. За среќа, со сестра ми ги
имавме наследено нејзината црвена коса и зелени
очи. Поголемиот дел од времето ги мразев моите бушави, портокалови кадрици, но таа ми вети дека еден
ден ќе преминат во длабоки, богати, црвени кадрици
како нејзините. Не сум сигурна дека верував во тоа,
но сепак се надевав.
Погледнав во фотоапаратот, подготвена да завршам со фотографиите и да се упатам во Шеесет
Минути.
„Тоа го нарекуваш насмевка?“ рече тато, скокоткајќи ме. „Ми треба нешто повеќе од тоа, злато“.
„Тато, престани“, викнав.
Ова беа последните зборови кои му ги кажав на
татко ми.
Прво падна со лицето надолу, со голема дупка во
задниот дел на главата, пред кој било од нас да го чуе
звукот на истрелот.
Настана хаос. Симфонија од извици и плач одекнуваше од подот со бели плочки додека отсекаде се
слушаа константните звуци на огнено оружје.
Луѓето се разбегаа. Насекаде. Во сите правци. Се
распрскуваа и разлетуваа покрај мене ленти од џинс
и памук. Почнав да се движам, можеби да појдам
по нив, но некој примарен инстинкт во мене вресна
да се наведнам. Испаничена, погледнав во мајка ми.
Таа ќе знае што да правиме.
Стоеше на неколку чекори од мене и погледите
ни се сретнаа токму на време, за да видам како нејзиното тело потскокнува од јачината на истрелот.
Прво нејзините раменици, потоа нејзиното торзо, за
на крај и главата да ѝ се навали наназад од силината
на куршумот.
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И тогаш падна врз мртвото тело на татко ми.
„Мамо!“ вреснав, фрлајќи се кон неа.
Истрелите продолжија, секој куршум беше проследен со друг.
Клечејќи на колена ја фатив за рака. „Мамо,
мамо, мамо“, извикував додека врели солзи ми се
слеваа по образите. Од нејзиниот светло розов џемпер се излеваше крв, а во очите ѝ блескаше вистински ужас додека гледаше во мене.
Имав само осум години и од пеколот паѓаа куршуми околу нас, но изразот на нејзиното лице беше
непогрешлив.
Таа знаеше дека умира - но не знаеше како да се
осигури да не умрам и јас.
Наеднаш, престрелката престана и во еден момент на јасност, ја кренав главата да ја побарам сестра ми. Но единственото нешто што можев да го
видам беше смрт и очај. Она што некогаш беа полни
ресторани во трговскиот, сега беше трансформирано
во гробишта. Телата лежеа расфрлани, реки од крв се
слеваа во вирови кои заедно формираа црвено море.
Извиците се претворија во стенкања, а викањето во
лелеци. Неколкуте преживеани се криеја под масите
и се држеа до нивните сакани кои беа повредени
исто како и јас.
Само што, кога повторно погледнав во мајка ми,
таа повеќе не беше повредена.
Таа беше мртва.
Рамениците силно ми се тресеа додека од грлото
ми излегуваше тивко липање. Морав да трчам. Морав
да избегам одовде. Но стравот и беспомошноста беа
парализирачки. Го допрев челото со челото на мајка
ми, исто како што правеше таа со мене многупати во
минатото додека ме смируваше по лош сон.
Ми требаше таа - со празни очи и неподвижна да го поправи ова. Ми требаше да стане и да ми каже
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дека е готово. Ми требаше татко ми да се исправи на
нозе и да ме земе во неговите силни раце каде ништо не можеше да ме повреди. И ми требаше да се
појави сестра ми, да ме фати за рака и неуморно да
ме задева дека претерувам.
Ми требаше ова да не е вистина.
Одеднаш, еден маж стана и се залета кон двојната стаклена врата. Со еден единствен куршум се
струполи на земја.
Мојот извик се измеша со воздишките и плачовите на другите кои беа заробени и скриени во оваа
воена зона. Очајна, барав помош во околината.
Уште повеќе смрт.
Уште повеќе крв.
Уште повеќе беспомошност.
Забележав еден маж на приближна возраст со
татко ми. Со грбот беше потпрен на една превртена
маса, а лицето му беше згрчено додека со рацете си
ги покриваше ушите нишајќи се напред-назад. Со
големата брада и мускулестите раце прекриени со
тетоважи, тој беше некој кому би помислила дека би
можела да му се обратам за заштита. Но евидентната
паника на неговото лице правеше тој да изгледа како
поголемо дете од мене.
Стомакот ми се згрчи кога се слушна уште еден
куршум што беше проследен со тресок за кој веќе
знаев дека е звук на тело кое паѓа на подот. Можев да
го поминам животот без да го знам тој звук. Сепак,
сега никогаш нема да можам да го заборавам.
„Сака уште некој да избега?“ праша маж со длабок, мрачен глас.
Не знаев каде е, но длабоко вдишав и се истегнав
на подот надевајќи се дека нема да забележи дека сѐ
уште сум жива.
После тоа беше застрашувачки тивко. Единствениот звук, освен чукањето на моето срце во моите
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уши, беше крцкањето на неговите чевли по плочките
секојпат кога ќе се завртеше. Чекорите му беа бавни,
како да си даваше време да ја воочи штетата. Или
можеби намерно беа такви додека ја бараше својата
следна жртва.
Стомакот ми се згрчуваше секојпат кога звукот
ќе се доближеше.
Потоа затреперував од олеснување кога чекорите
ќе исчезнаа во далечина.
Сепак, беше само прашање на време. Моите
родители беа мртви, а можеби и сестра ми. Јас сум
следната.
Додека лежев најмирно што можев, ги затворив
очите и за првпат во животот се молев. Не одевме
во црква и никогаш не ме учеа за религија, но ако
Господ постоеше, Тој беше единствениот начин на
кој можев да преживеам.
За сето тоа време ја држев раката на мајка ми.
Таа би ме заштитила.
Или, како што испадна, прати некој кој можеше
да го направи тоа.
„Кога ќе речам ајде, почни да лазиш со мене“,
прошепоти тој.
Ги отворив очите и видов тинејџер кој можеби
имаше петнаесет или шеснаесет години, со темна
коса и најсините очи кои некогаш сум ги видела, како
гледа во мене. И тој исто така лежеше на стомак и
ме гледаше, додека образот му беше потпрен на ладните плочки, а црвената бејзбол капа беше свртена
настрана за да го скрие поголемиот дел од неговото
лице. Никогаш нема да дознаам како имаше дојдено
таму.
Толку брзо одмавнав со главата што чувствував
како да ми вибрира.
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Ги ококори очите. „Слушај ме, дете. Се движи по
шема. Сега е кај штандот со замрзнат јогурт. Откако
ќе помине следниот пат, ќе имаме околу шеесет
секунди да отидеме до Пица Краст. Таму има задна
врата низ која ќе можеме да избегаме, но мораш да
останеш до мене“.
Трепнав кон него. Кое беше момчево? Тој беше
млад, но постар од мене. И иако не беше голем и со
мускули како типот со тетоважите, беше висок и најверојатно можеше да пружи отпор.
„Ме слушна?“ праша кога не му одговорив. „Кога ќе кажам ајде, наведни се и појди зад шанкот во
Пица Краст. Договорено?“
„Тој...тој ќе пука во нас“, пропелтечив јас.
„Затоа мораме да бидеме брзи“. Ја крена главата и погледна наоколу. „Срање“, промрмори тој
повторно спуштајќи ја главата на плочките и затворајќи ги очите.
Неколку секунди зјапав во неговите долги, растреперени трепки размислувајќи дали навистина
да му верувам на ова дете. Не знаев за него ништо
повеќе, отколку што знаев за оној што пукаше. Но
тој беше сѐ што имав. Каква било помош, па дури и
од слаб тинејџер, беше подобро од ништо.
Неговите очи сѐ уште беа затворени, дишењето
плитко, а телото сосема неподвижно, кога наеднаш
посегна и со два прсти ми ги затвори очните капаци.
„Ќе биде во ред“, прошепоти толку тивко што да
не беше на неколку сантиметри од мене немаше да
го слушнам.
И за првпат откако видов како татко ми паѓа,
почувствував трошка надеж дека можеби сѐ ќе биде
добро.
Испружувајќи ја дланката на ладните плочки, ја
лизнав раката за да ги најдам неговите прсти. Чекорите се доближуваа, но тој не се поколеба да го
помести својот показалец и да го стави врз моите
прсти.
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Тоа беше толку мал гест, а сепак ми ги насолзи
очите.
За едно исплашено мало девојче кое пред еден
лудак се преправаше дека е мртво, тоа беше најмилата работа што тој можеше да ја направи.
Со ништо повеќе од само мал допир, неговиот
прст на мојот, јас повеќе не бев сама.
Не знаев кој беше тој ниту од каде имаше дојдено,
но без сомневање знаев дека кога ќе кажеше ајде, ќе
појдев со него.
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Еден
КЕЈВЕН
Четиринаесет години подоцна...

„Посакувам да имав повеќе зборови. Па, искрено, посакувам Ијан да имаше зборови. Но, некако,
тој секогаш се држи во позадина“.
„Не е ненамерно!“ извика тој, по што сите се
насмеаја.
„Претпоставувам остана само да се заблагодарам.
На сите што ни помогнавте да стигнеме дотука. А
особено на оние кои се сомневаа дека некогаш ќе
успееме“. Насмеан, го кренав шишето во воздух. „За
Калеидоскоп!“
Тапата од шампањското излета, расипувајќи
шампањ насекаде по дрвениот под. Неколкумина од
моите пријатели, нивните партнери и неколку идиоти кои се преправав дека ги сакам, извикуваа додека земав голтка од шишето од седумстотини долари,
пред да ја избришам устата со ракавот од мојата
сина кошула.
„Полека или вечерва ќе бидеш бескорисен“,
заводливо запреде Вероника седнувајќи до мене,
притискајќи ги нејзиното слабо тело и огромни гради врз мене. Нејзината златно-руса коса паѓаше
како свила на нејзините голи раменици, а нејзиниот
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тесен, црвен фустан без прерамки не оставаше многу простор за имагинација.
Како и да е, по начинот на кој цела вечер ме ебеше
со поглед, знаев дека таа воопшто не ни сакаше да ја
користам мојата имагинација.
Насмевнувајќи се, ја обвив мојата слободна рака
околу нејзината половина. Со месеци ја игравме забранетата игра на мачка и глушец. Таа ми се нафрлаше. Јас се преправав дека не сакам да ја ебам до бесвест. Но, со склучувањето на договорот и парите
во банка, официјално бев слободен човек. Па, не
дека претходно не бев слободен. Поголемиот дел од
мојот живот уживав во сингл статусот. Но откако се
запознавме пред три месеци, Вероника ми беше недостапна. Таа беше личен асистент на Стен Готам
- милијардер, сопственик на технолошкиот гигант
Бакарна Жица. Што испадна дека е компјутерската
фирма која тукушто ја купи мојата стартап компанија од факултет1 за шестотини осумдесет и шест
милиони долари.
Почекајте. Дозволете ми да повторам.
Шестотини.
Осумдесет и шест.
Милиони.
Долари.
Ниедна жена на светот не вредеше за да заебеш
таков договор.
Пред осум години, кога го почнавме Калеидоскоп
со мојот најдобар другар, Ијан Вила, не можевме да
ги натераме неговите родители да инвестираат во
нашиот софтвер за препознавање лица. Компаниите
како Гугл и Фејсбук беа светлосни години пред
1 Стартап е компанија која е во првата фаза од своето работење.
Поради лимитираните приходи или високите трошоци, повеќето од
овие микрооперации се краткорочни и несоодветни за долгорочно
работење без дополнително финансирање од надворешни финансиери.

16

Али Мартинез

нас, но никогаш не потценувајте двајца студенти
кои се цврсто решени да го избегнат работењето од
девет-до-пет. Испадна дека тоа што не добивавме
работа беше најтешката работа од сите. Не знам
кога последен пат имавме спиено. Но станувањето
мултимилионери на дваесет и девет години се исплатеше.
Калеидоскоп беше пресвртница и беше користен од федералните и локалните власти, како и од
стотици приватни бизниси. Дваесет и пет пиксели
- само тоа му беше потребно на нашиот систем за
да идентификува некоја личност. Ако некоја слика
или видео постоеше на интернет или на компјутер
конектиран на интернет, нашите пребарувачи ќе ја
најдеа. Тоа беше лошо за луѓето кои аплицираа за
работа, а имаа историја во порно индустријата. Но
за стотици жртви чии силувачи, убијци и киднапери
не само што беа пронајдени туку и осудени, тоа беше чудесна алатка.
Со огромната сума пари која доаѓаше од договорите за лиценцирање и милион други на повидок,
Ијан и јас мислевме дека тоа е само почетокот на
Калеидоскоп.
Сето тоа се промени пред неколку месеци.
Не, Калеидоскоп не беше совршен. Добивме
лоши критики кога преку ДНК беше ослободен
еден осомничен за убиство, кој нашиот софтвер го
пронајде од матно видео на Фејсбук профил. Дефинитивно тоа не беше нашиот најдобар момент. Како
и да е, ни простија кога по две недели, еден кандидат
за претседател се поврза на несигурна Wi-Fi мрежа
и нашиот систем најде голи слики од една исчезната
малолетна девојка на неговиот хард диск. Таа беше
најдена заедно со уште три други девојки од мрежа
за сексуална трговија со луѓе во Чикаго.
Но затоа што ниедно добро дело не поминува неказнето, таа една слика засекогаш го смени лицето
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на Калеидоскоп. До крајот на месецот, Ијан и јас
бевме повикани да сведочиме пред Конгресот, во
стил на Закерберг. Така започна најголемата дебата
за етика и безбедност која нашата нација некогаш ја
видела.
Светските информативни станици известуваа
сѐ за Калеидоскоп. Луѓе излегуваа за да ја поддржат
програмата и го промовираа нејзиниот успех во
криминалните истраги. Други се бореа преку одржување протести и барање да бидеме осудени на
затворска казна поради тоа што сме создале толку
моќно оружје. Тоа беше неделата кога Кејвен Хант
и Ијан Вила станаа познати имиња. Тоа исто така
беше неделата кога одлучивме дека не сме создадени
за политика и ја прифативме ниската понуда од Стен
Готам да ја купи компанијата.
Јас не сакав да ја продадеме. Калеидоскоп некогаш беше нашата страст. Но рацете ни беа врзани.
Соочени со правна битка со Врховниот Суд која
најверојатно трајно ќе го затвореше нашиот пребарувач, многу попривлечна ни беше идејата да бидеме богати и уништени, отколку без пари и уништени.
Па еве сме сега - ја славиме завршената продажба
и деветцифрената бројка на нашите банкарски сметки. А јас конечно бев слободен да се препуштам на
уживање со убава жена.
Ѝ го подадов шампањот на Вероника. „За што
точно мислиш дека би бил бескорисен вечерва?“
„Не си играј со мене“. Насмеана, го крена шишето за да се напие од него.
„Кој си игра?“ прашав додека срамежливо ја
лизгав раката надолу до нејзиниот задник.
Ми се доближи. „Што викаш да ги избркаме сите овие луѓе и да одиме кај мене?“
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„Кај тебе? Тоа изгледа како непотребно трошење
на време кога мојот кревет се наоѓа на петнаесет
чекори надолу по ходникот“.
„Кај тебе е права дупка, Кејвен“.
Ги стиснав усните и разгледав низ мојот стан.
„Хммм... Дупка ли се вика ова во денешно време?“
Нејзините очи светнаа кога ме погледна, а нејзините долги - и повеќе од очигледно, лажни - трепки
невино трепкаа. „Вчера? Не. Сега откако си полн
како брод? Секако“.
Според стандардите на повеќето луѓе, јас бев
„полн како брод“ откако се појави Калеидоскоп, но
не поминував доволно време дома за да го оправдам
трошењето на огромна сума пари за стан кој би ми
служел само како некаква луксузна хотелска соба. А
претпоставувам дека кога твојот шеф е третиот најбогат човек во Америка, мојот еднособен стан, без
оглед на тоа колку е чист иле простран, очигледно
изгледа како дупка.
„Утре ќе почнам да барам стан“.
Таа се насмеа со блескава, преслатка насмевка.
„Паметно“.
Затресувајќи со главата, го тргнав погледот од
неа и видов како Ијан ни се доближува. Неговото
високо, слабо тело минуваше покрај гостите кои
разговараа, но неговите бесчувствителни, кафени
очи беа фиксирани на моите со неодобрување кое се
гледаше на неговите црти.
Додека јас секогаш бев искусниот ерген, Ијан
беше малку... па, здодевен. Навистина го сакав. Но
додека јас викендите ги поминував дружејќи се со
познатите, тој неговите ги поминуваше во својата
куќа во предградието со книга во едната рака и, ако
недостатокот на женско друштво низ годините беше
некаква индикација за тоа, со неговиот пенис во
другата.
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Застанувајќи пред нас, тој ја стави едната рака во
џебот на своите сини пантолони и погледот го упати
онаму каде црвените нокти на Вероника си играа со
копчето на мојата кошула. „Вие двајца воопшто не
губите време“.
„Поминаа неколку часа откако парите легнаа на
сметка, а ние сѐ уште сме облечени“. Ѝ намигнав на
Вероника и ја повлеков кон мене. „Би рекол дека тоа
е воздржување за восхит“.
Ијан преврти со очите.
Вероника се закикоти.
А јас вдишав, слободно и лесно, како ова да беше првиот ден од мојот живот.
Ијан го зеде шампањот од мојата рака и ја проучи
етикетата. „Не ме зезај, дали пиеш Дом Перињон?
Ова шише можеше да ни ја плати киријата на факултет“.
„Не слушна?“ Се доближив поблизу и прошепотев, „Сега сме полни како брод“.
Го задржа погледот на шишето, а крајчињата на
устата ги изви во мала насмевка. Да. И тој исто така
се гордееше со нас.
Го дигна погледот кон мојот и таа мала насмевка
се рашири. „Ах, заеби“. Го надигна шишето и зеде
голема голтка.
Гласно се насмеав. Главата ми беше во облаци,
но тоа немаше никаква врска со алкохолот.
Работите беа... добри.
Животот никогаш не ми бил лесен. Хаосот ме
следеше како темен облак кој демнеше и лебдеше над
мене, кој својата сенка ја ставаше секаде, без оглед
на тоа колку блескава изгледаше патеката пред мене.
Според детството што го имав, во кое среќата беше
повеќе привилегија отколку избор, знаев доволно за
да знам дека тој момент нема да трае долго.
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И по една секунда, универзумот покажа дека
сум во право.
Ѕвончето што заѕвони ми го одвлече вниманието
од Ијан. Луѓето цела вечер доаѓаа и си одеа без да
се помачат да тропнат. Го потплатив парот кој живееше на долниот кат за да не повика полиција доколку овде стане прегласно. Но беше само девет
часот. Работите беа далеку од гласни. Особено што
Вероника сѐ уште беше облечена.
Помислата направи да ѝ се насмевнам и да погледнам во нејзиното деколте.
„Јас ќе отворам“, рече Ијан. „И онака си одам“.
„Што?“ ја кренав главата. „Штотуку дојде“.
„Да, и штотуку заминувам. Колку привлечно
и да звучи тоа да те гледам како се опијануваш пред
да избегаш во твојата спална, повеќе би сакал да ми
паднат ушите отколку да бидам принуден уште една
минута да слушам за глупавите можности за инвестирање на Брендон. Да те предупредам, те чека за да
ти презентира некоја идеја за комбинација на доџбол
и пиварница во Милвоки“.
„Тоа звучи како легален кошмар“.
„И јас мислев така. Сега, си одам и оставам на
тебе да му ги соопштиш вестите. И жими сè, Кејвен,
ако утре штом се разбудам ме чека мејл со лого варијанти за новата доџбол пиварница во Милвоки, ќе
те најдам и...“
„Да, да, да. Кога поубаво ќе размислам, можеби
подобро е да си одиш“. Го зедов шампањот и ѝ го
подадов на Вероника, пред да го турнам Ијан кон
вратата. „Имам да потрошам шестотини милиони
долари вечерва. Последната работа која ми треба е
да го слушам твојот глас на разумот цела вечер“.
„Половина“, промрмори тој. „Само половина од
тие пари се твои, гомнару“.
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„Добро. Добро. Половина. Ќе го имам тоа на ум
додека купувам топки за доџбол во форма на јачмен“.
Ме погледна преку рамо и благо се насмевна
додека се упатувавме кон вратата.
Беше март, но градот беше погоден од ненадеен
студ кој вклучуваше мал слој на снег, а во текот на
ноќта се очекуваше повеќе. Додека Ијан се претвораше во Јети со палтото, шалот и ракавиците, јас ја
отворив вратата да видам кој ѕвонеше.
На прв поглед ништо, празен ходник.
И тогаш го слушнав: звукот кој го промени не
само мојот живот во сегашноста, туку и мојот живот
во сите денови кои доаѓаа.
Отпрвин, тоа беше само тивок звук, но бебето
како да можеше да го почувствува мојот поглед затоа
што во моментот кога моите очи остварија контакт
со него, тоа испушти силен плач.
Збунетоста ме погоди како молња и направив
еден чекор наназад. Се задржав за рамката на вратата
додека го впивав жолтото ќебе со дупка, доволно
голема за да открие бледо розово лице.
„Што, по ѓаволите?“ изустив. Погледнав низ
ходникот очекувајќи некој да се појави и да почне
да се смее. Кога никој не се пошегува, се доближив
еден чекор и повторив, „Што, по ѓаволите?“
Бев тотално неспособен да ја процесирам апсурдноста пред мене.
Секако, ги знаев фактите.
Тоа беше бебе.
На мојот праг.
Оставено само.
Но во равенката недостасуваше одговорот зошто.
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„Уххх“, Ијан ги развлече зборовите ѕиркајќи
преку моето рамо. „Зошто има бебе пред твојата
врата?“
„Немам поим“, одговорив додека гледав надолу
кон бебето кое нервозно мрдаше и плачеше. „Беше
тука кога ја отворив вратата“.
Ијан ме потргна на страна за да може да застане
до мене. „Ме зезаш, нели?“
„Изгледа како да те зезам?“
Тој погледна од мене во бебето, па повторно во
мене. „Како дошло овде?“
Ние бевме двајца неверојатно паметни мажи кои
од ништо создадоа технолошка империја. Но, евидентно, едно бебе беше преголем залак за нас.
Со раката покажав кон бебето. „Немам поим,
ебате, ама претпоставувам дека не фатило такси“.
Тој го направи првиот потег, помина покрај бебето
кое плачеше и побрза низ ходникот, проверувајќи
зад аголот до лифтот пред да се врати сам.
Зад мене забавата продолжи, но дури и со отворена врата, силниот џагор не можеше да се спореди
со силниот плач кој се слушаше од ходникот.
Наеднаш до мене се појави Вероника, која вкочанувајќи се пропелтечи, „Дали е тоа... бебе?“
„Врати се внатре“, реков и со раката ѝ го блокирав
патот како да имаше шанси бебето наеднаш да се
претвори во бесно животно. А да бидеме искрени,
не знаев ништо за бебиња. Сѐ беше можно.
Ијан се спушти на колена и го зеде бебето кое
плачеше. Во меѓувреме јас само стоев таму како зазјапан идиот, парализиран од тежина која сѐ уште не
ја разбирав.
„Повикај полиц...“ Тој нагло застана и посегна
во горниот дел од ќебето на бебето. „Ох, срање“,
прошепоти тој и со ококорени очи, полни со паника,
погледна во мене.
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„Што?“ прашав јас и се доближив за поубаво да
го видам детето. Само што малото бебе во неговите
раце не беше тоа што направи срцето да престане да
ми чука и да ми дојде нагон за повраќање во грлото.
Таму, во раката на мојот најдобар другар, имаше
превиткан лист хартија кој беше ставен во ќебето
на детето. Според изгледот, хартијата беше обична
во секоја смисла на зборот. Сини линии на бела
позадина и ресички на местото каде што насилно
била искината од тетратка со спирали. Дури и беше
нееднакво превиткана. Но, моето име кое беше напишано на надворешната страна со неуредно црно
мастило, беше она кое ја направи најпосебната хартија што постои.
Го зграбив од неговата рака и, додека крвта ми
вриеше во ушите, го отворив.

Кејвен,
Извини. Никогаш не сакав ова да се случи. Ова е нашата ќерка Кира. Засекогаш ќе ја сакам. Грижи се за
неа онака како што јас не можам.
Напишано со каење,
Хедли
Ходникот почна да се врти и имав чувство како
секоја капка крв да се беше исцедила од моето тело.
Тропањето во моите уши исчезна и силниот џагор
од моите гости кои одеднаш беа свесни дека нешто
се случуваше кај вратата, оживеа.
И тогаш најпосле хаосот повторно ме најде минатото ми се враќаше во главата како сиот живот
да ми се одмотуваше пред очи.
Ја познавав Хедли. Ако тоа беше нејзиното вистинско име. Или поточно... ја знаев Хедли - за една
ноќ. Се запознавме во бар. Таа беше прекрасна, со
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брановидна густа, црвена коса која ми го привлече
вниманието веднаш штом влегов низ вратата. Кога ѝ
пристапив сфатив дека нејзините очи беа она што ја
правеа најфасцинантната жена која некогаш ја имав
видено, бидејќи тие не беа светло зелените ириси
кои ми се појавуваа секоја вечер кога се будев облеан
во ладна пот. Таа изгледаше премногу сериозна, но
имаше остар и саркастичен хумор. Физичката привлечност беше обострана и по две пијачки, бевме во
мојот стан, голи и се ебевме сѐ додека не дојдовме
до раб на кома.
Или барем јас бев на раб на кома.
Хедли, од друга страна, имаше доволно енергија
за да ми го ограби станот пред да замине со мојот
компјутер, ајпад, мобилен телефон и паричник. Истиот паричник во кој ја имав единствената работа
што ми остана од мајка ми.
Веднаш штом сфатив што направила повикав
полиција, но со исклучок на неколкуте црвени влакна
на перницата, од Хедли немаше никаква трага.
Сѐ до вечерва.
„Кејвен?“ викна Ијан. „Што пишува?“
Длабоко вдишав и погледнав во бебето во неговите раце. Ќебето паднало од неговото главче сосема
доволно за да открие неколку влакна, портокалови, а
не црвени како на мајка ѝ.
Повеќе од осум месеци немав слушнато ни глас
од Хедли. Баш соодветно што се појави само за да
ми бапне дете за кое тврди дека е мое, токму вечерта
кога договорот за Калеидоскоп беше финализиран
и состојбата на мојата банкарска сметка стана јавна
информација.
„Викни полиција“, изјавив јас. Се свртев и се
вратив во мојот стан, оставајќи го Ијан да стои во
ходникот со бебето на Хедли.
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Напишано со каење

Буткајќи се низ љубопитната толпа, се упатив
право кон шишињата со алкохол кои стоеја на масата. Не ми требаше ниту мраз, ниту чаша. Го надигнав шишето вотка, надевајќи се дека силината на алкохолот ќе ја неутрализира паниката која беснееше
низ моите вени.
За целото тоа време, бебето не престана да плаче.
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