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На Соня и Рената,
мъдрата и смелата

„Не куршумът убива, а раната.“
ЛОРИ АНДЕРСЪН

ПЪРВА ЧАСТ:

ДЖУДИТА

ЕДНО

Джудита не обръща внимание на призрачното си отра
жение в прозореца –отраженията са нещо, което в пос
ледно време се опитва да избягва. Вместо това се е съ
средоточила върху фигурите четири етажа по-долу – две
влюбени гълъбчета, които се разхождат боси в пясъка на
Плая де лос Покитос и държат в ръце обувките си. Мина
ват покрай един старец на плажа, който замята въдица,
чиято корда улавя светлината и се превръща в сребърна
арка, в същинско острие, което се изгубва в кафявата като
шоколад вода.
Голите ръце на Джудита, почернели от многото слънце,
настръхват от струята на климатика, настроен да духа
прекалено ниско. Наоколо всичко е луксозно. Тя поглежда
белия кожен диван с копринените възглавници и се пита
какво ли би било усещането да подремне тук. Не спи много
в последно време, но и когато Ӝ се удаде такава възмож
ност, сънят Ӝ е неспокоен. Бездруго няма време за дрямка,
чака я много работа.
Съвсем скоро партито ще започне. На масата за хране
не зад нея, която е от масивно тъмно дърво и има дебели
като на слон крака, са наредени дванадесет чинии, всяка
заобиколена от осем сребърни прибора. Бюфетът е зареден
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с метални съдове, в които храната да се запази топла, а в
стаята мирише на нещо чуждестранно и вкусно.
– Ето те и теб – провиква се жената на английски.
Погледът Ӝ подсказва на Джудита, че Ӝ е бясна задето си
е позволила да напусне границите на антрето, където е
трябвало да изчака, но въпреки това се усмихва, защото
е американка, а американците винаги се усмихват, дори и
когато са ядосани. Работен пропуск от компания за без
алкохолни напитки се поклаща на врата на жената, до
като тършува в дамската си чанта. След малко изважда
ръка, в която държи две банкноти по 500 песо, недоста
тъчни, за да покрият сметката, камо ли да остане нещо
за бакшиш.
– Не сте ми сложили достатъчно салата. Разбираш ли,
мила?
Джудита премигва насреща Ӝ.
– Съжалявам – отвръща несигурно тя. – Моят англий
ски, само малко.
– Te olvido ensalada* – заявява жената и се намръщва,
сякаш испанският наранява зъбите Ӝ. – Гостите ми ще
пристигнат след два часа. На кого да сложа салата и на
кого – не? Кажи ми, моля те. Наистина ми се иска да чуя
мнението ти.
Джудита се опитва да проследи логиката в думите на
жената, но накрая просто свива рамене.
Домакинята въздиша и Ӝ подава парите.
– Няма да плащам за нещо, което не съм получила. Па
рите са достатъчно, за да покрият всичко останало. – Тя
стиска носа си и затваря очи, явно днес целият свят е ис
тинско мъчение за нея.
Джудита поглежда парите, а после и жената.
– Следващия път първо провери поръчката – казва Ӝ тя
и Ӝ посочва вратата. – Ах, ама и вие сте едни.
* От исп. – „Забравила си салатата.“ – Б. пр.
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Джудита потегля с велосипеда си към Стария град по
булеварда в покрайнините на Рио де ла Плата. Сега тя се
движи по-бързо, тъй като поръчката на жената не виси
на дръжките на кормилото Ӝ и не я удря в коленето при
всяко завъртане на педалите. Ако побърза, след тридесет
минути ще успее да се върне в ресторанта. Но днес е го
рещ февруарски следобед в разгара на лятото и влагата
е толкова наситена, че може да я види. По-добре да кара
по-бавно.
Трафикът е натоварен, но Джудита е доста опитна и
пъргаво се прокрадва между очуканите фиати и новите
джийлита* в ярко оранжево и зелено, които Ӝ приличат на
детски играчки. Един камион изревава и минава покрай нея,
като я залива с черен дизелов пушек. Тя се хваща за една
дръжка в задната му част и известно време се възползва от
возенето, докато не се пуска и не се насочва на север към
Плаза Индепенденция.
Туристическият сезон е в разгара си и навсякъде е пълно
със загорели хора в сандали и със скъпи фотоапарати около
вратовете. От откъслечните разговори, които чува, кога
то преминава с велосипеда си, разбира, че по-голямата част
от тях са британци, и то възрастни. Те правят снимки на
местните деца, които позират пред камерите и след това
протягат ръчички. Туристите търсят старинното и ни
щетата и за свой късмет ги намират сред очарователните
сгради на Стария град, който е само на десет минути пеша
от кея. Когато пристигне някой хубав кораб, най-дръзките
деца си изкарват до 100 песо на ден.
За да избегне бавните тълпи от хора отпред, Джудита
завива наляво и поема по една толкова тясна уличка, че
може да докосне сградите от двете страни, ако се протег
не. В разгара на деня тук мирише на урина и печено месо.
* „Джийли“ – марка китайски автомобили. – Б. пр.
11

Пред нея някаква жена с къдрава руса коса гледа към две
деца на около десет или дванадесет години. Досаждат Ӝ и
се карат с нея на испански, а тя им отговаря на англий
ски. Телата им запушват тясната улица, затова Джудита
пуска единия си крак на земята и спира с негова помощ,
докато другият Ӝ е още на педала.
Жената стиска здраво чантата си до гърдите, но мом
четата са лукави и настоятелни. Едното от тях се преся
га и докосва обецата Ӝ и когато тя отблъсква ръката му,
другото напада. Хлапетата хукват да бягат със задигна
тата чанта по посока на Джудита, а писъците на жената
ехтят в тясното пространство между каменните стени.
Тя слиза от велосипеда и когато момчето с плячката
минава покрай нея, протяга крак. То се приземява на паважа,
а чантата излита от ръцете му. Другото се опитва да я
вземе, но рефлексите на Джудита са по-бързи и стига до нея
преди него. Момчетата се намръщват насреща Ӝ и онова,
което е спънала, казва нещо за обелено коляно и че е добре
за нея да си пази гърба. Те побягват и се скриват зад ъгъла.
Туристката все още е парализирана от шока, когато
Джудита Ӝ подава чантата. Необходими са Ӝ още десет
секунди, за да разбере, че Ӝ я връщат. Когато я взема, го
прави много внимателно, сякаш е на път да пипне нещо
отровно.
– Благодаря ти – казва на английски, но бързо се попра
вя: – Gracias.
Джудита вижда отражението си в очите Ӝ – мръсна
тениска и изцапано и потно лице. Жената отваря чантата
си, изважда банкнота от 20 песо и Ӝ я подава, като внима
ва ръцете им да не се докоснат.
*

*

*

Джудита минава с велосипеда през задната врата, оти
ва в кухнята на ресторанта и го подпира на стената до
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големия хладилник, където се държат пържолите, агнешко
то и зеленчуците – най-добрите в Уругвай, или поне така
казва на туристите от корабите, които отсядат наблизо.
Емануел, който е на скарата, я поглежда. Той много добре
знае, че Ӝ е изпратил по-малко салата, тъй като доматите
и краставиците са скъпи тази година, и се надява да не му
мрънка за това. Джудита няма да го направи, тя е благо
дарна, че има работа. Емануел спи с Мариела, собственич
ката, и неговото мнение за хората е важно.
Джудита си слага престилка и се насочва към ресторан
та, но Мариела я спира. Тя е висока и слаба жена, която
си слага прекалено много грим, но клиентите я смятат за
много секси. Прибира кичур от червената си коса зад ухото
и се усмихва с добре познатата си усмивка.
– Мръсна си – казва Ӝ. – Върви се измий.
Джудита кима и подава парите на Мариела от достав
ката. Дори да са по-малко, отколкото трябва, жената Ӝ
дава няколко песо.
– Американци – казва тя. – Винаги искат да дадат на
света някакъв урок.
В малката тоалетна, в която готвачите понякога пу
шат трева, Джудита си мие ръцете и лицето с течен сапун
и избягва да се поглежда в огледалото, докато не става на
ложително. Лицето Ӝ е изпито и грубо – „неприветливо“,
както го описват в книгите. Кафявите Ӝ очи са прониз
ващи и карат хората да се извръщат. Трябва по-често да
се усмихва, казват Ӝ другите сервитьори, за да изкара подобри бакшиши. Поради липсата на четка, сресва мастиле
ночерната си коса с пръсти и я връзва на конска опашка с
помощта на едно ластиче. Така не Ӝ влиза в очите и не Ӝ
пречи да вижда. Защото Джудита трябва да вижда всичко.
Трябва винаги да е нащрек.
*

*
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В ресторанта е шумно, пълно е с освирепели от глад
британски туристи, които мляскат, докато ядат почти
суровото си говеждо и агнешко и се провикват:
– Момиче! Още вино, por favor*.
Джудита получи тази работа благодарение на грубия си,
но добър английски. Успява да я задържи, защото е бърза,
умее да носи поднос с храна с една ръка и никога не казва
„не“ на Мариела или на някой друг. Винаги е готова да смени
смяната си, да изчисти повръщаното от тоалетната или
да доставя храна в другия край на града.
От четири часа следобед до един сутринта Джудита е
на крака, поти се и е като вихър, гастролиращ постоянно
между горещата кухня и многото маси, които обслужва.
Получава предложения, потупват я по задника и разливат
вино върху остарелите Ӝ маратонки, но тя винаги се усмих
ва, казва няма проблем и преглъща всичко, докато Мариела
не изгони и последния пиян клиент и не заключи след него.
Всички започват да чистят, мият тоалетните, качват
столовете на масите, след което се разполагат на бара.
Някои палят цигари, докато Густаво, барманът, налива
в чаши от останалото вино за всеки от тях. Джудита
пресушава своята бързо и Густаво Ӝ налива втора, която
изпива със същото темпо. Изтощени от работата, всички
броят оборотите си и се надяват, че парите ще излязат
в повече и ще остане нещо и за тях. Слагат бакшиши
те на бара пред Густаво, който ще ги раздели по равно
между тях – сервитьори, чистачи и готвачи. Обикновено
парите не са много. Падат се около двеста песо на човек.
Само американците оставят големи бакшиши. Известни
са с това и сервитьорите се карат кой да поеме масите
им. Всички, с изключение на Джудита, която винаги преот
стъпва американците на колегите си.
След като парите са преброени, Мариела се появява от
кухнята с кутии с храна. Всеки се прибира у дома с по не
* От исп. – „моля“. – Б. пр.
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щичко и за повечето от тях, включително и за Джудита,
това е по-голямата част от дневната им диета. Върна
тите ястия са най-добри, защото са почти недокоснати.
Никой не е претенциозен. Полуизяденият ориз от маса 10
и почти недокоснатото агнешко от маса 14 са увити във
вестник и ще бъдат отнесени у дома при очакващите ги
гладни усти. Жена с пет деца и съпруг на легло получава
всички кокали – тя ги вари на супа, която затваря в бур
кани и продава на пазара в събота сутринта. Що се отнася
до виното – няма значение какво е или колко е старо. Оно
ва, което остава, веднага бива прибрано и излято в кофа
зад бара на Густаво. Червеното се смесва с бяло, „Малбек“
с „Пино“. Докато другите чистят, барманът пълни оста
налите от вечерта празни бутилки. Цели семейства, цели
квартали се напиват по този начин.
Джудита прибира една кутия с храна и няколко бутилки
с вино в раницата си. Автобусът Ӝ ще пристигне едва в
2,17 часа, затова се разхожда бавно из нощен Монтевидео.
По-голямата част от града затваря рано, но този район,
който се намира близо до автогарата, откъдето тръгва
автобусът Ӝ, се събужда в полунощ. Баровете, нощните
клубове и публичните домове са в разгара си. Над улицата
като призрак е увиснала миризмата на трева. Джудита
няма нищо против всичко това, стига да не я закачат.
Тръгва по посока на „Пиедрас“, но върви с наведена гла
ва – просто момиче, което се прибира у дома след работа.
Тя е точно това и това е всичко, към което се стреми.
Очевидно британският кораб ще остане на пристанище
то до сутринта – имало проблем с радиото, така каза
някой в ресторанта, и това дало възможност на по-аван
тюристичните пътници да се забавляват в освободения и
развратен Уругвай. Надига се врява от една групичка мъже
и Джудита е наясно, че съвсем скоро спорът ще прерасне в
бой. Някакъв тип се спъва в корена на дърво, който стърчи
на тротоара, и онзи се разсмива, а от брадата му потича
15

кръв. Джудита не обръща внимание на никого и само на
мества раницата си, която тежи от тазвечерната плячка
от храна и вино.
– На колко години си? – провиква се един глас на ан
глийски. Не е пиян, все още не. Просто говори силно.
Джудита не отговаря. Вероятно въпросът не е насочен
към нея, но дори да е, най-добре да не му обръща внимание.
След малко отново чува гласа:
– На колко години си? – Мъжът, на когото принадлежи,
носи голф риза с къси ръкави, запасана в къси панталони
каки, над които е увиснал голям корем. Прекалено близо е
до нея, за да говори на някой друг. Върви по петите Ӝ.
Мъжът наближава петдесетте, закръглен е в ханша и с
неестествено издължено лице. Тя забелязва, че носи хубав
фотоапарат.
– Пак кажи? – пита момичето с несигурния си англий
ски.
– Питах те на колко години си – отговаря той. – На
шестнадесет?
Лицето на Джудита се променя за секунда, сякаш си
спомня нещо изключително неприятно. Усмихва се и за
бързва крачка, но непознатият я следва до ъгъла, където се
налага да спре, за да изчака преминаващия автобус.
Онзи се приближава до нея.
– Познах, нали? – пита той. – На шестнадесет си.
– Да – лъже тя. – Какво искаш?
– Можем да отидем в някой хотел, но принципно не съм
претенциозен. Навсякъде ме устройва. Двеста песо.
Джудита затваря очи и вдишва дълбоко, за да потуши
нещо в себе си.
– Двеста песо за какво? – пита тя.
– Сещаш се. За малко компания.
Лесни пари. Пари, от които Джудита има нужда. Тя си
задава въпроса: „Колко трудно може да бъде?“.
– Петстотин песо – отговаря.
16

– Двеста.
Джудита среща погледа на мъжа.
– Покажи ми.
Непознатият се засмива нервно, оглежда се наоколо и
посяга към ципа на късите си панталони.
– Не. Парите ти – спира го момичето. – Половината сега.
Онзи изважда портфейла си от задния джоб и Ӝ подава
намачкана и мръсна банкнота от сто песо. Джудита за
белязва, че в него има дебела пачка британски лири. Нови
банкноти. Пари от Първия свят. Розови, зелени, кремави.
Тя кима към една странична уличка.
– Ела.
Мъжът тръгва след нея, а тя търси някакво усамотено
местенце.
– Красива си – казва той.
– Да? – отвръща срамежливо Джудита. Има едно праз
но местенце между две сгради, където са натрупани купи
ща останки от онова, което се е намирало тук преди. Те
кротко чакат да бъдат отнесени. Тя слиза от тротоара и
опипва с крак земята, за да провери дали е кална. Не е. –
От тук.
– Миналата година бях в Тайланд – споделя мъжът. –
Момичетата тук са по-красиви. Поне ти си.
Джудита се обръща и му се усмихва. Срещу нея кротко
почива един багер, който прилича на спящо чудовище. Тя
насочва мъжа зад него, защото там е тъмно и няма види
мост от улицата.
– Сигурна ли си… сигурна ли си, че е безопасно тук? –
пита спътникът Ӝ. Тук властва мракът и заплахите могат
да се крият навсякъде.
– О, да – отвръща Джудита и се приближава до него.
Толкова е близо, че може да помирише нервността му. По
меката му буза се стича вадичка пот, която улавя приглу
шената светлина от близките лампи. Тя сваля фотоапа
рата от врата му и го оставя на багера до раницата си.
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Мъжът я дарява с крива усмивка и откопчава колана си.
Джудита го изритва силно с коляно в слабините. Онзи
се превива на две, а тя посреща брадичката му с долната
част на дланта си и главата му отскача назад. Онзи изохк
ва, но момичето не му дава шанс да си поеме въздух, защо
то го удря с юмрук в бъбреците. Той се свива на земята.
Джудита го изчаква секунда, смята, че ще стане и ще
се опита да я нападне, но този няма намерение да се бие.
Вместо това се отдръпва настрани на четири крака. Дори
в мрака вижда ококорените му и изпълнени с паника очи. Тя
пристъпва към него и той започва да се моли.
– Изправи се – нарежда му Джудита.
– Вземи… вземи ми фотоапарата – съумява да изрече
мъжът.
– Ще го направя. Изправи се.
Бавно и с големи усилия, онзи изпълнява нареждането.
– Бий се – казва му тя.
Лицето му е изкривено от страх, но той заема нелепа
боксьорска стойка, като вдига ръце пред себе си по подобие
на онова, което е гледал по телевизията. Никога не се е
бил, предполага Джудита.
Тя насочва юмрука си в носа му и мекият хрущял се
изкривява и изпуква под средния Ӝ пръст. Мъжът залита
назад и се хваща за лицето, точно когато дясната Ӝ мара
тонка се изстрелва силно към лявото му ухо и го събаря
на земята.
– Имам песо – крещи той. – Лири. Британски лири. –
Претъркулва се по гръб и вади портфейла си. Джудита го
грабва от ръката му. Пачката с пари вътре е доста дебела
и тя я прибира в джоба на дънките си. Наясно е, че тури
стите никога не носят всичко в портфейлите си. Винаги
имат колан с пари или някоя стотачка за непредвидени
случаи на някое потно място.
– Останалото – нарежда Джудита.
– Нямам...
18

Тя стоварва крака си в тялото му, след което се навеж
да и изважда ризата от късите му панталони. Пред нея се
разкрива обезкосмен корем с цвят на мляко, но няма колан
с пари.
– Останалото – повтаря тя.
Мъжът се опитва да достигне левия си крак и изважда
сгъната банкнота от петдесет лири от чорапа си.
– Това е всичко, което имам – казва той. – Наистина.
Това е всичко.
Банкнотата е влажна, но въпреки това се присъединява
към останалите пари в джоба на Джудита. Тя стъпва с
коляното си върху голия му корем, след което взема фото
апарата от багера. Светкавицата просветва, когато му
прави снимка, която секунда по-късно се появява на малкия
дисплей. Лицето на мъжа представлява бяла луна на ужаса,
а малки кървави поточета текат мързеливо от носа към
устата и брадичката му. Пръстите Ӝ опипват фотоапара
та, докато не намират слота за карта памет.
– За теб – казва Джудита и хвърля картата върху гър
дите му. – Да запомниш посещението си тук.
Миг по-късно вече си е тръгнала, напуснала е терена, и е
прибрала фотоапарата в раницата при храната и виното.
Наясно е, че много бързо може да пласира един добър „Ка
нон“ и да изкара лесни две хиляди песо. Кредитните карти
и паспортът на мъжа биха Ӝ донесли още повече пари, но
това би означавало онзи да изпусне кораба си утре сутрин
та, а Джудита иска той да си тръгне, без да се намесва
полицията. Не че се тревожи от служителите на реда –
във версията, която мъжът би им разказал, тя щеше да се
превърне в цяла банда въоръжени с ножове типове. Само че
Монтевидео е малък град и не Ӝ се иска да рискува да се на
тъкне на него. Натъкването на разни хора е нещо, за което
Джудита се тревожи.
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ДВЕ

Станала съм много добра в това да мисля за Джуди
та в трето лице, сякаш е някоя друга. Нейното име не
е моето име, казвам си. Мислите Ӝ, които са обсебени
предимно от храна и пари, не са мои мисли. Тя не обръ
ща внимание на обидите, подхвърляни от клиентите в
ресторанта, в който работи. Тя не обръща внимание на
заяжданията от страна на американците и британците,
които се шокират, че едно южноамериканско момиче, сер
витьорка и разносвач на храна, не говори английски тол
кова добре, колкото им се иска. Тя не обръща внимание
на всичко това, докато понякога не забравя коя трябва
да бъде и се връща към старите си методи за кратко. Но
само когато няма никого наоколо. Само когато няма кой
да я види.
Животът на Джудита е като да се събуждаш всеки
ден в мъчително скучно продължение на мъчително скучно
продължение. Нищо не се променя. Днешното изтощение
е като вчерашното изтощение. Днешното безкрайно пъ
туване с автобуса е като вчерашното безкрайно пътуване
с автобуса. Казвам си, че трябва да съм щастлива, че още
съм жива. Казвам си, че съм изключително голяма късмет
лийка да съм в Уругвай, вместо да съм мъртва или да гния
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в затвор на ЦРУ в Туркменистан. Джудита – животът на
Джудита – е дар.
Уругвайският паспорт на Джудита Леандра Перелс
твърди, че родното Ӝ място е един малък град на 200 кило
метра от Каракас, Венецуела. Фамилията Ӝ не е характер
на за Уругвай, но всякакви хора се озовават в тази страна
поради най-различни причини, така че никой не я разпитва
за нея. В случая на Джудита Леандра Перелс и баща Ӝ, Да
рио Хавиер Перелс, гражданството им беше осигурено след
като имената им бяха споменати по време на преговори
за изискванията за визи и търговските митнически такси
между Уругвай и Израел. Защо на Израел му пукаше за два
ма венецуелци, никой нямаше представа. Молбите им обаче
бяха подкрепени от Южноамериканския еврейски съвет, и
по-точно от клона в Монтевидео с личната препоръка от
президента на организацията, доктор Енрике Голдман, кой
то беше редовен тенис партньор на уругвайския министър
на правосъдието.
Това е официалната версия на живота на Джудита. И
това е версията, в която бих се заклела. Разполагам с дос
татъчно материал, за да издържа два, може би дори три
дни на сериозен разпит.
*

*

*

Автобусът ме оставя на двадесет минути ходене пеша
от дома ми. По това време на нощта улиците са почти
празни и всички прозорци тъмнеят. Наоколо има предим
но къщи и триетажни жилищни сгради. Едно улично куче
подскача до мен, дори не се моли за нещо, просто се радва,
че има компания. Някога е било красиво, прилича на голдън
ретривър, но крастата и мръсотията не ми позволяват да
преценя дали наистина е така.
В три сутринта събирачите на вторични суровини из
лизат от апартаментите си и впрягат коне за все още
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празни каруци. Животните са изморени, стари и немощни,
навели глави, докато собствениците им ги връзват. След
няколко часа каруците, които влачат, ще бъдат препълне
ни с метали, дърва и всичко останало, което може да бъде
ценно за някого някъде. Винаги съм съжалявала конете, ма
кар че хората, които ги използват, не изглеждат по-щаст
ливи от тях.
В Стария град на Монтевидео и кварталите около цен
търа всичко изглежда хубаво. Прилича на град, който гордо
носи статута си на една чиста и безопасна столица на
една чиста и безопасна страна. Но събирачите на вторични
суровини и аз сме наясно, че не е точно така. Ние живеем
тук, в покрайнините на града, в покрайнините на девет
надесети век, където туристите, политиците и средната
класа не стъпват. Двамата с баща ми сме истински щаст
ливци, че имаме течаща вода, защото повечето хора тук
живеят при много по-лоши условия. Разминавам се с тях
всеки ден, докато вървя за работа. Боси деца носят кофи
с вода към полузаконни бараки, направени от боклуците,
които бащите им не са успели да продадат. Животът в
подобни дупки не им позволява да се грижат за конете си.
Изкачвам се по стълбите на жилищната ни сграда и
влизам в нея. Хазяйката на приземния етаж или гледа те
левизия, или просто е заспала пред телевизора. Стъпалата
скърцат, докато се качвам до втория, третия етаж. Спи
рам пред вратата ни и слагам ръка на дръжката, която е
покафеняла от времето. В апартамента ни е тихо, както
винаги. Отключвам и влизам вътре.
– Soy yo, Papa – казвам. Аз съм, татко.
*

*

*

Баща ми ме поглежда, а светлината от лампата на ма
сата се отразява в очите му. Ъгълчетата на брадата му се
изкривяват в нещо подобно на усмивка.
22

– Как мина денят ти? – пита ме тихо.
– Добре.
Влизам в стаята си, където изваждам фотоапарата и
двете бутилки вино от раницата си. След това пребро
явам парите. Двеста и десет британски лири и триста
уругвайски песо. И фотоапарат. Добра нощ. Това е повод
за празнуване.
Всичко – парите, фотоапаратът и виното – отива
между леглото ми и стената. Там съм скрила едно малко
съкровище – четири фотоапарата, шест телефона и пари
на стойност около 1700 долара в брой. За какво спестявам,
нямам представа. Но знам, че парите ще ни потрябват,
може би по-скоро, отколкото смятам.
Преобличам се в тениска и шорти, измивам се и оти
вам в другата стая на апартамента. Стискам кутията с
храна и третата бутилка вино като току-що намерено
съкровище.
– Говеждо и малко агнешко, мисля – прошепвам на ан
глийски. – И аспержи.
Имаме две чинии, две чаши и два комплекта прибори.
Разпределям храната на двамата и я занасям на масата.
– Някакви приключения? – пита ме татко и оглежда
парченцето агнешко на върха на вилицата си. Когато го
ворим на английски, се стремим да е шепнешком. Чуждите
езици пораждат подозрение.
– Доставих голяма поръчка на една американка. Отряза
ме от бакшиша.
– Съжалявам, дечко. Това е гадно – отвръща той. –
Отрязали са те, но все пак донесе храна у дома. Гордея се
с теб.
Храним се в мълчание, татко е седнал на дивана, а аз на
нечий стол, който купих от битпазара. След няколко хап
ки баща ми оставя внимателно ножа и вилицата в края на
чинията си и се обляга назад.
– Горещо ли ти беше днес? – пита ме той.
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– Да – отговарям.
– Съжалявам, че се налага, сещаш се, да си навън в това
време. Неприятно е.
– Да.
– Може би ще е така още месец.
– Какво имаш предвид? – питам аз.
– Преди да стане по-хладно.
Направо ме убива. Убива ме да го гледам такъв. Убива ме
да гледам това, в което се е превърнал. Някога беше герой.
А сега... последният път, когато напусна апартамента,
беше преди две седмици, и то защото го помолих. Разходи
се, казах му. Подишай малко въздух. Върна се след десет ми
нути, а онова, което видях зад сивата брада и разрошената
коса, беше побелялото му от ужас лице.
– Трябва да ядеш повече – казвам аз.
– Прекалено е мазно – отвръща той. – Ще хапна нещо
по-късно.
Само кимам и довършвам храната в чинията си. Ще при
бера остатъците от неговата в хладилника.
– Не си докоснал виното си.
Татко потрива коляно.
– Не съм жаден.
– Та... онова, за което говорихме вчера – започвам аз. –
За плана.
– План – повтаря той, сякаш за първи път чува тази
дума.
Отпивам голяма глътка от виното си и когато то
свършва, посягам към неговата чаша. Не му харесва, че пия
толкова много. Преди ми казваше да не го правя, но през
последните месеци се е отказал.
– Трябва да излезеш – казвам аз. – Навън. Видях, че има
клуб по шах в Еврейския център.
– Опасно е – отговаря татко и перва един комар. –
Може би след година.
– Тук сме вече от година – изричам през стиснати зъби.
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– Говори тихо – предупреждава ме той.
Разгневявам се, но се обръщам на една страна, за да при
крия гнева си.
– Буенос Айрес – произнасям малко по-силно от шепот. –
Близо е. Три часа с ферибота. И е много по-голям. Няма да
е необходимо да се крием през цялото време. Ще сме просто
част от тълпата. Мога да… не знам, да отида в колеж.
– Скъпа…
Знам какво ще ми каже, затова го прекъсвам.
– Има една програма в Техническия институт на не
пълен ден. Мога да уча математика. Видях това на ком
пютъра в библиотеката. Скъпо е, но ако давам уроци по
английски…
Татко се пресяга през масата и слага ръка на крака ми.
– Колежът може да почака.
– До кога? Докато стана на тридесет ли?
Той стиска коляното ми.
– Гласът ти – прошепва и поглежда към стената и съ
седите, които спят от другата Ӝ страна.
Издърпвам крака си.
– Можем да го направим, татко. Можем да имаме… –
обхващам с жест стаята, напуканите стени, чаршафите,
които служат за завеси – …повече.
Ставам и отнасям чиниите в малката кухня. На сте
ната има паяк – гадно, космато нещо, но тъй като не ме
обезпокоява, не го обезпокоявам и аз. Оставям чиниите
в мивката и когато се обръщам, татко стои срещу мен.
Ръцете му са скръстени над стомаха му. Гледа напуканите
плочки на пода. Недей, моля го наум. Не започвай сега.
Но той не се извинява. Една малка частица от стария
ми баща все още е някъде там, онази оперативна и силна
част, онзи ЦРУ агент.
– Гуендолин – казва той, като за първи път от ме
сеци използва истинското ми име. – Не ни търсят хора.
А нещо. То има десет хиляди глави, милиони очи и много,
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много дълга памет. Това, което правим, да се спотайваме,
е тактическа необходимост. Разбираш ли?
Кимам в отговор. Тактическа необходимост. Това са думи
те на един войник. На един другар. Не на баща.
– Да – отвръщам, макар да не съм сигурна, че наистина
разбирам. – За колко дълго?
– Докато не се заемат с нещо друго. Но дори тога
ва… – Мисълта му увисва някъде там и той поклаща глава,
защото не иска да довърши. – Няма да разберем откъде
ни е дошло, Гуен. Въобще няма да разберем. Никой няма да
почука на вратата. Дъските няма да изскърцат. Няма да ги
видим, докато не получим куршум.
Извръщам се.
– Престани да говориш така.
– Това е истината, Гуен. И аз не си представях живота
така, но такива карти ни се паднаха.
– Нека ги сменим тогава.
– Как? – пита татко.
– Ти знаеш как – отвръщам аз.
Чувам го как издиша през носа. Разочарован е и малко
ядосан. Тази тема е нежелана, тя е нещо, което не трябва
да обсъждаме.
– Скъпа – казва той, – парите няма да оправят нищо.
Обръщам се към него и срещам погледа му, за да се уверя,
че думите ми ще бъдат разбрани.
– Нека опитаме и да видим какво ще стане.
*

*

*

Може би спи. Трудно ми е да преценя. В другата стая
е тихо, но при баща ми винаги е такова, той е мишката,
която смята, че всяка сянка е котка. Сядам на леглото си
и се облягам на стената, а очите ми се носят безцелно през
прозореца. Понякога през сутрините, ако мъглата не е пре
калено гъста, оттатък бараките мога да видя малко резен
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че от реката. Понякога, ако не е прекалено кална, изглежда
синя и блести като обещание. Сега единственото, което
виждам, са разпръснатите тук и там нощни светлини на
Монтевидео. Имам чувството, че онова зад прозореца ми
не е град, а нещо друго.
Провирам ръка в пространството между леглото и сте
ната и изваждам бутилка от тазвечерното вино, смесица
та от остатъци, зарязани от клиентите на ресторанта.
Не съм голям експерт по вината, но това е добро според
ниските ми стандарти и понякога дори съдържа една-две
изненади. Тази вечер например има вкус на горчиви къпини,
но в добрия смисъл – сложен и странен. Наливам го в на
пуканата чаша за кафе и отпивам превзето като някаква
заточена, прогонена принцеса.
Не пия вино, защото ми харесва или за да се напия –
и двете са странични ефекти, оправдания за истинската
причина, а тя е, че от него ми се доспива. То е наркотик,
лекарство. Когато започнах да го нося у дома от ресторан
та, пиех по една чаша и тя вършеше чудесна работа. После
едната чаша се превърна в две, а след това в цяла бутилка.
По-късно, за да заспя, имах нужда от бутилка плюс една –
пълна бутилка плюс чаша от следващата. Бях тръгнаха по
лош път, но едно момиче има нужда от сън. Не мога да спя,
ако умът ми не се изключи или ако тялото ми се противи
да отпътува за ада на сънищата ми.
Изваждам тестето с картите и започвам да ги бъркам.
Стари са, поне от времето ми в Ню Йорк, може би и от
преди това. Носех ги със себе си в Париж, Берлин и Пра
га. Картите са износени, намачкани и прегънати и просто
трябва да ги хвърля и да похарча няколко песо за ново тес
те. Само че те са единственото нещо, което ми напомня
за другите ми животи и другите ми имена, единствената
нишка между Джудита, София и Гуендолин.
Докато пия, ръцете ми стават по-уверени, бъркането
на картите по-бързо и по-точно – поредният лош знак,
27

но вече не мога да работя с тях без виното. Нареждам
ги, обърнати на леглото, в перфектна арка, след което ги
помитам като вълна и те се обръщат с лицата нагоре. Го
дини наред това ми служеше като терапия – спокойният и
подреден свят на шанса и статистическите вероятности.
Всяко разбъркване е нова вселена от победители и губещи.
Парите. Идеята изниква отново в главата ми, затова
отпивам нова глътка от тръпчивото вино и Ӝ заповядвам
да се маха. Тя отказва да го направи. За човека, който пъл
зи в пустинята, парите са миражната вода на хоризонта,
онова нещо, което го кара да продължава напред. Но това
не е мираж, въпреки думите на хората. Парите принадле
жат на мъртвия престъпен лорд Виктор Зорич – мъжа,
когото баща ми помогна да вкараме в гроба – и се намират
в кома в Швейцария и Лихтенщайн, спят спокойно и чакат
да се събудят отново при целувката на истинската любов.
Татко ми обясни как Зорич се е разплащал с хората.
Откривал е нова компания, нова сметка и е правил получа
теля съсобственик. Подкупването на чиновник не е трудна
работа. Разполагам с номерата на сметките. А баща ми
знае къде да намери паролите и имената. Тази информация
едва не уби и двама ни.
Събирам картите и оставям тестето на масата до
леглото. Отпивам последна глътка от виното – бутил
ка плюс една чаша. Отпускам се в леглото и затварям
очи. В съзнанието си виждам двадесетте тела, които ос
тавих след себе си по пътя си в Париж, Берлин и Прага.
Всяко лице се завръща при мен. Човека, когото намушках
във влака, и младежа, чийто мозък пръснах в затвора, са
най-милосърдните, виждам ги каквито бяха в момента на
смъртта си – с отворени усти, изплашени. Останалите
помня много по-ясно. Емил, осветен от синьото сияние от
таблото на вана, който рапира заедно с пуснатата музика.
Роман, който, докато ми купуваше рокля, не можеше да
преброи парите си заради морфина. Бохдан Кладиво, който
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се усмихваше и палеше пура, докато ми обясняваше, че ако
искам да се издигна в този свят, трябва да бъда по-жесто
ка от мъжете.
Виждам тези лица такива, каквито бяха, преди да срещ
нат смъртта си. Живи лица. Лицата на мъже. Рационал
ната ми същност, която се появява през деня, смята, че
всеки един от тях си го е заслужавал, независимо дали е бил
застигнат от нож, куршум или отрова за плъхове в теки
лата си. Но нечовешката ми, нощна същност, не е толкова
сигурна, защото помни как изглеждаха кръвта и отровено
то повръщано и как представата за справедливост нямаше
нищо общо с реалността.
Затова, независимо колко вино изпивам, всяка сутрин
завивките ми са увити около мен и съм плувнала в пот.
Но всичко беше сторено за добра кауза, нали? Спасяването
на баща ми. Накрая нещата се получиха, нали? Още една
сутрин ще се събудим живи и здрави в Монтевидео.
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