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ПРЕД ДВАНАЕСЕТ ГОДИНИ

Интервју: Фин МекКвејд

Датум: 15/03/2006

Време: 03:45

Локација: Фонш-Фоншет 

Се враќавме од скијање во Межев. Додека одевме 
накај дома, решив да застанам во Париз за да ја изне-
надам Лејла бидејќи никогаш не била таму. Вечеравме 
во ресторан покрај катедралата Нотр Дам, а потоа 
отидовме да се прошетаме покрај Сена. Можевме да 
преноќиме таму - сега посакувам да преноќевме - но 
и двајцата едвај чекавме да се вратиме во нашата вила 
во Света Марија, во Девон.

Сигурно беше околу полноќ кога го напуштивме 
Париз. По околу час и половина патување ми се одеше 
во тоалет, па излегов од автопатот и застанав на едно 
одморалиште во Фонш. Не беше бензинска станица, 
не можеш да ставиш бензин или слично, но знаев 
дека има тоалети бидејќи имам застанувано таму 
претходно кога одев на скијање во Межев. Местото 
беше пусто, освен автомобилот за којшто ви кажував, 
оној што беше паркиран баш пред влезот на блокот 
тоалети. Мислам дека имаше неколку камиони во 
делот за камиони на другата страна. Сигурно имаше 
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барем два, едниот што го видов како си оди и другиот, 
оној со чијшто возач зборувавме потоа.

Едно празно шише за вода се тркалаше низ ав-
томобилот, а јадевме и грицки по пат од Межев, па 
поминав со автомобилот покрај тоалетите и отидов 
до крајот на паркингот каде што имаше корпа за 
отпадоци за да ги фрлам. Јас - јас требаше само да 
паркирам пред тоалетот и да отидам надолу пеш. 
Да направев така ќе бев поблиску. Требаше да бидам 
поблиску.

Лејла спиеше - заспа веднаш штом тргнавме, а 
јас не сакав да ја разбудам, па седев некое време само 
за да се опуштам малку. Се разбуди кога почнав да ги 
собирам работите за да ги фрлам. Таа не сакаше таму 
да оди во тоалет, рече дека повеќе сака да почека да 
застанеме на некоја нормална бензинска станица, 
па додека излегував од автомобилот ѝ реков да ги 
заклучи вратите после мене бидејќи не сакав да ја 
оставам таму во темнината. Знаете, таа навистина 
мрази темница.

Кога влегував во тоалетите, поминав покрај еден 
човек кој излегуваше од нив, а минута или нешто 
подоцна слушнав автомобил како заминува. Човекот 
беше понизок од мене, можеби метар и осумдесет? 
Мислам дека имаше темна коса, дефинитивно имаше 
брада. Брзо завршив во тоалетот, не ми се допаѓаше 
внатре, се чувствував вознемирено како некој да ме 
набљудуваше. Можеби затоа што вратата на еден од 
тоалетите беше затворена.

Додека се враќав кон автомобилот слушнав еден 
камион како излегува од паркингот и го гледав како 
се упатува по патот за да се приклучи на автопатот. 
Возеше брзо како да се брзаше некаде, но искрено, 
тогаш не ми се виде чудно тоа. Во далечината можев 
да ја видам силуетата на нашиот автомобил, само тој 
беше останат бидејќи другиот, тој што беше паркиран 
пред блокот тоалети, си имаше заминато. Дури откако 
се приближив сфатив дека Лејла не е во автомобилот 
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и помислив дека сигурно се предомислила и отишла 
во тоалет. Се сеќавам дека погледнав зад себе 
очекувајќи да ја видам како брза по мене - знаев дека 
целото место ќе ѝ биде морничаво исто како и мене 
- но таа не беше таму, па влегов во автомобилот да ја 
чекам. Темнината почна да ми пречи, па го вклучив 
автомобилот и се поместив пред блокот тоалети каде 
што имаше барем минимална светлина за Лејла да не 
мора да пешачи назад во темнина. 

После само неколку минути почнав да се загри-
жувам. Не ми мирисаше на арно тоа што сè уште се 
немаше појавено, па излегов од автомобилот и влегов 
во женскиот дел од тоалетите за да ја побарам. Имаше 
три тоалети, два беа празни, но на третиот му беше 
затворена вратата, па претпоставив дека е внатре. 
Викнав по неа, а кога не добив одговор ја ставив раката 
на вратата и ја турнав. Таа лесно се отвори нишајќи 
се. Кога видов дека Лејла не беше внатре со брзање 
излегов надвор и почнав да ја довикувам мислејќи 
дека можеби откако излегов од автомобилот решила 
да ги протегне нозете или да излезе малку на свеж 
воздух. Но дури и додека размислував за тоа знаев 
дека никогаш не би залутала, не ноќе, не кога е црна 
темница бидејќи, како што реков, таа ја мразеше 
темнината.

Отрчав околу, од задната страна на блокот то-
алети, за случајно да не е таму, но кога не успеав да 
ја најдам, земав рачна светилка од багажникот и ја 
проширив потрагата опфаќајќи го целото одмора-
лиште, извикувајќи го нејзиното име. Сè уште имаше 
еден камион на паркингот, па отидов таму и викав 
надевајќи се дека ќе најдам некој да ми помогне да ја 
побараме. Но немаше никој во кабината на возачот 
и кога затропав на вратата никој не одговори, па 
претпоставив дека возачот спиеше во задниот дел. 
Затропав и на таа врата, но никој не дојде. Кога го 
извадив телефонот и сфатив дека немам сигнал не 
знаев што да правам. 
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Не сакав да заминам во случај Лејла да имаше 
паднато и да лежеше повредена некаде, но знаев дека 
нема да можам да ја најдам само со светлината од мојата 
светилка. Па, се вратив во автомобилот и возев колку 
што можев побрзо до следната бензинска станица и со 
викање се втрчав внатре барајќи некој да ми помогне. 
Не беше лесно да ме разберат бидејќи не зборувам 
француски многу добро, но на крај се согласија да ја 
викнат локалната полиција. И тогаш дојдовте вие и 
добро зборувате англиски и ме однесовте назад до 
одморалиштето за да ми помогнете да ја бараме Лејла 
бидејќи морав да ја најдам.

***

Тоа беше изјавата што ја дадов на полицијата 
додека седев во полициската станица некаде настрана 
од А1 во Франција. Тоа беше вистината. 

Но не сосема целата вистина.
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ЕДЕН

СЕГА

Телефонот почнува да ми ѕвони додека влегувам 
низ фоајето со стаклени ѕидови во импресивните 
канцеларии на Хери на улицата Лондонски ѕид. Се 
вртам и проверувам колку е часот на дигиталниот 
часовник над бирото на рецепција. Само четири 
и триесет е, а јас сум нетрпелив да стигнам дома. 
Потребни беа месеци на издржливост за да се натера 
Грант Џејмс, познатиот бизнис магнат, да инвестира 
педесет милиони фунти во новиот фонд на Хери и јас 
сум подготвен да прославам. Како благодарност, Хери 
резервира маса за мене и Елен вечерва во Д Хајдаут, 
најдобриот ресторан во Челтенхам и знам дека нејзе 
ќе ѝ се допадне.

Нетрпеливо, набрзина погледнувам во мојот те-
лефон надевајќи се дека е повик на кој не мора да 
одговорам. Името на повикувачот се појавува како 
Тони Хедон, полициски детектив стациониран во 
Ексетер. Првпат се запознавме пред дванаесет го-
дини кога ме уапсија под сомнение за убиство на 
Лејла и оттогаш станавме добри пријатели. Лево од 
рецепцијата има заоблена челична клупа, па одам до 
неа и ја ставам мојата актовка на металното седиште.
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„Тони“, велам, одговарајќи на повикот. „Мило ми 
е што те слушам.“

„Не ти пречам, нели?“
„Не, воопшто“, велам, забележувајќи дека звучи 

сериозно, како што звучи секојпат кога ќе ми се јави 
да ми каже дека неидентификувано женско тело е 
пронајдено од страна на француските власти. Прет-
поставив дека не му е пријатно, па одлучив веднаш да 
преминам на главното. „Најдено е ново тело?“

„Не, не е ништо такво“, вели тој со успокојувачки 
тон во неговиот мек девонски акцент. „Томас Винтер 
- знаеш, твојот поранешен сосед од Света Марија - 
вчера дојде во станицата.“

„Томас?“, велам изненаден. „Не мислев дека сè 
уште е жив после сите овие години. Како е?“

„Физички е доста добро, но многу е постар сега. 
Баш затоа не сакаме многу да му даваме значење на тоа 
што го кажа“, додава паузирајќи. Чекам да продолжи, а 
во меѓувреме мојот ум анализира што можел Томас да 
им каже. Но тогаш се сеќавам дека пред да заминеме 
со Лејла на одмор во Франција, пред таа да исчезне, 
Томас нè знаеше само како најсреќниот пар.

„Зошто, што кажа?“, прашувам.
„Дека вчера ја видел Лејла.“
Срцето ми прескокнува едно отчукување. Ја 

ставам слободната рака на студениот метален пот-
пирач од клупата за да се потпрам и се обидувам да 
го сфатам тоа што тукушто ми го кажа. Знам дека чека 
јас да кажам нешто, но не можам, па оставам тој да ја 
пополни тишината.

„Рече дека ја видел како стои пред вилата и дека 
кога отишол да зборува со неа, избегала“, продолжува 
тој. 

„Затоа што не била таа“, велам, а тонот на гласот 
ми е неутрален.

„Тоа го реков и јас. Го потсетив дека поминаа два-
наесет години откако ја виде за последен пат, но тој 
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рече дека би ја препознал и после педесет. Носела 
некаква качулка на главата, но тој беше сигурен дека 
била Лејла. Наводно, имало некаква врска со начинот 
на којшто стоела.“

„Но не зборувал со неа.“
„Не. Рече, цитирам, ’Ја викнав по име и таа ја сврте 

главата, но кога ме виде избега‘. Рече дека отишла 
накај станицата, но билетарницата била затворена 
во тоа време и не можеме да најдеме некој што видел 
жена која чека воз. Нема камери за видео надзор, па 
ни ние не најдовме ништо.“

Го барам вистинскиот одговор. „Не мислиш на-
вистина дека тоа била Лејла, нели? Не после сиве 
овие години.“

Тони тешко воздивнува. „Сметам дека тоа се дол-
жи на претераната имагинација на господин Винтер. 
Мислев дека треба да знаеш, тоа е сè.“ 

„Е па, фала, Тони.“ Сакам да спуштам, но се чини 
премногу брзо. „Кога се пензионираш? Септември, 
така?“

„Да, уште само неколку месеци. Иако, не сум мно-
гу сигурен што ќе правам со себе.“

Се надоврзувам на ова. „Можеш да почнеш со тоа 
што ќе дојдеш овде да нè видиш. Знам дека Елен би 
сакала да те види.“

„Ќе дојдам, дефинитивно.“
Можеби сфаќа дека не ми е до зборување бидејќи 

ми кажува дека треба да заврши уште еден телефонски 
повик. Стојам за момент обидувајќи се да ги ставам 
работите во перспектива и се прашувам зошто Томас 
мисли дека ја видел Лејла. Се обидувам набрзина да 
пресметам. Го славевме неговиот осумдесетти роден-
ден веднаш пред да заминеме на тој кобен одмор во 
Франција во 2006 година, што значи дека Томас сега 
има деведесет и две години, возраст на која луѓето 
лесно се збунуваат, возраст кога лесно се отфрла тоа 
што го кажуваат или тоа што мислат дека го виделе. 
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Тоа е само дрдорење на еден старец. Сигурен, ги вадам 
клучевите од џебот и продолжувам кон паркингот.

***

Патувањето кон дома е неверојатно бавно, што не 
е необично за петок попладне. Додека возам покрај 
знакот „Добредојдовте во Сајмонсбриџ. Ве молиме 
возете бавно“ на влезот во селото, почнува да ми се 
враќа возбудата поради новата зделка. Убаво од стра-
на на Хери што резервира во Д Хајдаут. Рече да по-
рачам стек од срна, а најверојатно тоа и ќе порачам. 

Минута подоцна застанувам пред куќата која 
можеби не е ништо посебно кога ја гледаш однад-
вор, но внатре е мојот рај, а градината, моето свети-
лиште. Во еден нормален свет, Елен би стоела на 
прагот нетрпеливо чекајќи да ме види како и јас 
нејзе. Најчесто, звукот на гумите што крцкаат на 
ситните камчиња ја прекинува во занесот од некојаси 
илустрација на којашто работи и ја отвора вратата 
пред јас да излезам од автомобилот. Но не и сега. А 
денес тоа ми изгледа страшно.

Си велам себеси да не се глупирам, дека таа не ја 
отвора вратата секогаш, дека ако претходно ѝ се јавев 
да ѝ ги кажам добрите вести секако дека ќе ме чекаше. 
Но, сакав да ѝ кажам лице в лице, сакам да видам како 
ми кажува колку сум паметен, не само да го слушнам 
тоа. Знам како звучи, но не е дека јас имам големо его, 
туку склучувањето на оваа зделка е значајна точка во 
кариерата. Резултат како Грант Џејмс е еден голем 
налет на адреналин. Тоа ја надминува дури и возбудата 
што ја добивам од надмудрувањето на пазарите.

Елен не се појавува на вратата дури ни на звукот 
од клучевите во бравата. Ниту пак Пеги, нашиот 
црвен ирски сетер, што е уште понеобично. Наместо 
да викнам по Елен, тргнувам да ја барам чувствувајќи 
се малку загрижено. Додека ја туркам вратата од 
дневната соба за да ја отворам, ја гледам склупчена 
во една од фотелјите, облечена во мојата сина тексас 
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кошула која постојано ми ја краде од плакарот. Не ми 
пречи, обожавам да ја гледам во неа. Колената ѝ се 
притиснати кон градите, а кошулата повлечена врз 
нив, како шатор.

Мојата тивка воздишка на олеснување што ја најдов 
таму ја прекинува начинот на кој таа зјапа бледо низ 
прозорецот, со погледот некаде во далечното минато. 
Тоа е поглед што го немам видено некое време, но 
поглед што многу добро го знам. Тоа објаснува зошто 
Пеги - секогаш осетлива на расположението на Елен - 
лежи тивко крај нејзините стапала. 

„Елен?“, велам нежно. 
Таа ја врти главата кон мене и додека очите ѝ се 

фокусираат, брзо рипнува на нозе.
„Извини“, вели таа со каење и побрзува кон мене. 

Пеги ја следи одзади поспокојно, веќе ѝ се познава 
дека старее. „Одлетав со мислите.“

„Гледам.“
Таа се поткрева и ме бакнува. „Како помина де-

нес?“
„Добро“, велам, за момент оставајќи ги новостите 

за договорот настрана. „А ти?“
„И јас добро.“ Но нејзината насмевка е некако 

премногу ведра. 
„И, за што размислуваше кога влегов?“
Таа занишува со главата. „Ништо.“
Го ставам прстот под нејзината брада и ѝ ја пот-

кревам главата за да не може да ми го избегне пог-
ледот. „Знаеш дека тоа не пали кај мене.“

„Навистина не е ништо“, инсистира таа.
„Кажи ми.“
Таа малку ги згрчува рамениците. „Кога се вратив 

од прошетката со Пеги попладнево, го најдов ова“ 
- таа ја става раката во предниот џеб на кошулата и 
вади нешто - „како лежи на патеката пред куќата“.
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Погледнувам надолу во нацртаната дрвена кукла 
во нејзината рака и шок прострујува низ мене, а 
после него брзо следи наплив на гнев бидејќи за 
еден краток момент помислувам дека ми претурала 
низ канцеларијата. Но, тогаш ми текнува дека Елен 
никогаш не би направила такво нешто и пробувам да 
се ослободам од лутината. Како и да е, зарем не рече 
дека ја нашла на патеката пред куќата?

„Сигурно на некого му паднала“, велам, колку што 
можам полежерно. „На некое дете кога се враќало од 
училиште или слично.“

„Знам. Само ме потсети...“ Таа застанува.
„Да?“, ја охрабрувам и психички се подготвувам 

бидејќи знам што ќе каже.
„На Лејла.“ Како и секогаш, нејзиното име останува 

да виси во воздухот помеѓу нас. А денес, поради 
повикот на Тони, ситуацијата изгледа понапнато од 
вообичаено.

Елен одеднаш се смее разведрувајќи ја ситуаци-
јата. „Барем сега имам цел сет.“ И секако, јас знам на 
што мисли.

Лејла прва ми ја кажа приказната за тоа како таа 
и Елен имале сет руски кукли - бабушки, оние што 
се ставаат една во друга - и како еден ден најмалата 
од сетот на Елен исчезнала. Елен ја обвинила Лејла 
дека ѝ ја земала, но Лејла го негирала тоа и куклата 
никогаш не ја нашле. Сега, тринаесет години подоцна 
откако за првпат ја слушнав приказната, ми паѓа в 
очи иронијата дека како и малата руска кукла на Елен, 
така и Лејла исчезна и никогаш не ја најдовме.

„Можеби треба да ја ставиш надвор на ѕидот, како 
што прават луѓето кога ќе најдат изгубени ракавици“, 
велам. „Некој може да дојде да ја бара.“

Лицето ѝ се растажува и јас се чувствувам лошо 
бидејќи тоа е само една руска кукла. Но после повикот 
на Тони, ова е премногу.  

„Не помислив на тоа“, вели таа.
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„Како и да е, сега ќе можам да ти купам колку 
сакаш руски кукли“, велам, иако и двајцата знаеме 
дека не се работи за тоа.

Таа ги ококорува очите. „Сакаш да кажеш дека...?“
„Да“, велам, земајќи ја во прегратка и вртејќи 

ја наоколу и забележувам - не за првпат - колку е 
полесна од Лејла. Прамени костенлива коса ѝ паѓаат 
од краткото опавче врз лицето. Со рацете ме стега за 
рамениците.

„Грант Џејмс инвестираше?“, извикува таа.
„Да!“, велам, растерувајќи ги мислите за Леј-

ла. Престанувам да се вртам и ја спуштам долу. 
Зашеметена, се занишува малку кон мене и јас ја 
фаќам во прегратка.

„Тоа е одлично! Хери сигурно е пресреќен!“ Таа се 
истргнува од мојата прегратка. „Стој тука, се враќам 
за минутка.“

Исчезнува во кујната, а јас седнувам на каучот за 
да ја почекам. Пеги се турка да ми се пикне помеѓу 
нозете и ѝ ја фаќам главата со рацете додека со 
тешко срце забележувам колку станува сива. Нежно 
ѝ ги повлекувам ушињата како што сака да ѝ правам 
и ѝ кажувам колку е убава. Често ѝ го кажувам тоа, 
можеби и премногу често. Но, вистината е дека таа 
отсекогаш за мене била нешто повеќе од само Пеги. 
А сега, поради руската кукла, тоа некако ми изгледа 
погрешно.

Се чувствувам вознемирено, преполн со кинетич-
ка енергија за да можам да седам. Сакам да одам во 
мојата канцеларија - една мала куќарка во градината 
направена по нарачка - и да се осигурам дека 
мојата бабушка, онаа за која Елен не знае, е таму, на 
скришното место. Но се присилувам да се стрпам, 
потсетувајќи се дека сè е добро во мојот свет. Сепак, 
тешко е и само што сакам да одам да ја побарам Елен, 
таа се враќа со шише шампањ во едната рака, две чаши 
во другата.
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„Совршено“, велам смешкајќи ѝ се.
„Го сокрив одзади во фрижидерот пред неколку 

недели“, вели таа додека ги ставам чашите на масата и 
ми го подава шишето. 

„Не“, велам додека го зграпчувам шишето и со 
него ја повлекувам кон мене. „Сакав да кажам, ти си 
совршена.“ Ја држам цврсто еден момент, шампањот 
заробен помеѓу нашите тела. „Дали знаеш колку си 
убава?“

Не чувствувајќи се пријатно кога ќе ѝ дадат ком-
плимент, таа ја навалува главата и ме бакнува на 
рамото. „Како знаеше дека Грант ќе прифати?“, про-
должувам.

„Не знаев. Но ако не прифатеше шампањот ќе 
беше за утеха.“

„Гледаш на што мислам кога велам дека си 
совршена?“ Ја пуштам бакнувајќи ја, ја одмотувам 
жицата и ја олабавувам затката на шишето. Шампањот 
почнува да пени и претекува, па Елен брзо ги зема 
чашите од масата. „Погоди каде ќе те носам вечер?“, 
велам додека ги полнам чашите.

„МекДоналдс?“, ме зафркава таа.
„Д Хајдаут.“
Таа ме погледнува воодушевено. „Навистина?“
„Да. Хери ни резервираше маса за да ни се за-

благодари.“
***

Подоцна, додека таа се подготвува горе, јас одам 
во канцеларијата во градината, седнувам зад бирото 
и ја отворам горната фиока десно. Тоа е големо 
античко ореово биро и фиоката е длабока, па морам 
убаво да посегнам внатре за да ја најдам дрвената 
кутија за моливи, скриена во задниот дел. Ја вадам 
малата нацртана кукла сместена внатре. Изгледа 
сосема исто со таа што Елен ја нашла пред куќата и 
додека со прстите го опипувам мазното лакирано 
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тело ја чувствувам истата непријатна борба во мене 
како и секогаш, мешавина од копнеж и жалење, очај и 
бесконечна тага. И благодарност, бидејќи да не беше 
оваа мала дрвена кукла можеби ќе ми се судеше за 
убиство на Лејла. 

Куклата беше нејзина. Најмалата од нејзиниот 
сет на руски кукли, онаа што ја имала како дете и 
кога куклата на Елен исчезнала Лејла ја носела оваа 
со нејзе од страв Елен да не ѝ ја земе и да тврди дека 
е нејзина. Ја нарекуваше своја амајлија и кога беше 
под стрес ја држеше помеѓу палецот и показалецот 
и нежно ја триеше мазната површина. Токму тоа го 
правеше додека патувавме од Межев, стуткана и 
потпрена на вратата на автомобилот, а следното утро 
кога полицијата се врати во одморалиштето, ја најдоа 
куклата како лежи наземи до местото каде што го 
паркирав автомобилот, покрај корпата за отпадоци. 
Тие исто така најдоа и траги од влечење кои - како 
што посочи мојот адвокат - покажуваа дека таа била 
извлечена од автомобилот и намерно ја испуштила 
куклата, како еден вид на трага. Бидејќи немаше 
доволно докази да го докажат тоа на кој било начин, 
конечно ми дозволија да ја напуштам Франција и да ја 
задржам бабушката. 

Ја враќам назад на скришното место и одам да 
ја најдам Елен. Но подоцна, кога лежиме в кревет со 
апетитот целосно заситен од вкусната вечера што 
ја имавме во Д Хајдаут, нашите тела испреплетени 
заедно, тивко ја проколнувам малата руска кукла што 
Елен ја најде претходно. Таа е уште еден потсетник 
дека без разлика колку години и да поминат, никогаш 
нема сосема да се ослободиме од Лејла. 

Не поминува ни цел месец без да го слушнеме 
нејзиното име - како викаат по некого на улица, 
некој лик од книга или филм, новоотворен ресторан, 
коктел, хотел. Барем повеќе не мора да се справуваме 
со наводните забележувања на Лејла - она на Томас 
вчера беше првото после многу години. 
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Имаше стотици откако таа исчезна за првпат. Се 
чинеше дека секоја што имаше црвена коса се сметаше 
за можен кандидат.

Погледнувам надолу во Елен која е удобно смес-
тена во свиокот на мојата рака и се прашувам дали 
и таа мисли на Лејла. Но рамномерното кревање и 
спуштање на нејзините гради кон мене ми кажува дека 
веќе е заспана и мило ми е што не ѝ кажав за повикот 
од Тони. Сè - сето ова - ќе беше многу полесно ако Елен 
и јас се заљубевме во други луѓе, наместо еден во друг. 
Не треба да е важно тоа што Елен е сестра на Лејла, не 
кога поминаа дванаесет години откако исчезна Лејла.

Но се разбира, важно е.   


