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На Джана,
безстрашната

„Възрастните изглеждат грозни в детските очи, защото децата гледат лицата им отдолу, откъдето гледката рядко е приятна.“
ДЖОРДЖ ОРУЕЛ

ЕДНО

Момчетата очакват с нетърпение обезглавяването.
Погълнати от случващото се, те са като нетърпеливи
чакали, които чакат гилотината да падне. Ако си бяха
направили труда да прочетат книгата, щяха да знаят, че
това няма да се случи. Краят е като отрязан. Прилича
на филм, който свършва преди последната сцена. Както в
живота. Почти никога не виждаш как гилотината пада,
а тя е онова, което те посича.
Учителят ни, господин Лорънс, крачи напред-назад,
чете бавно и търка малката си грозна брадичка. Стъпките му барабанят тихо по линолеума – пета-пръсти,
пета-пръсти – като някакъв музикален акомпанимент
на думите.
– Сякаш неимоверната ярост ме беше пречистила от злото, изпразнила от надеждата. През тази нощ, натежала от
знамения и звезди, за пръв път се отдадох на нежното безразличие към света.*
Звукът от стъпките изчезва, когато господин Лорънс
стига до бюрото на Люк Бонтемп и почуква с гръбчето
* Цитат от „Чужденецът“ на Албер Камю. Всички цитати от романа са
в превод на Георги Панов. – Бел. прев.
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на книгата главата на младежа. Люк пише съобщение на
телефона си и се опитва да се прикрие със сакото си.
– Прибери го или ще ти го взема – заплашва учителят.
Телефонът изчезва в джоба на Люк.
– Какво има предвид Камю според теб?
Младежът се усмихва с онази усмивка, която го е измъквала от всяко затруднено положение в живота му.
Бедничкият Люк, мисля си. Красивият, безполезен, глупав
Люк. Чувала съм, че прапрадядо му направил състояние,
като продавал петрол на германците и стомана на британците по време на Първата световна война и оттогава в семейството му на никого не му се е налагало да
работи. На него също нямаше да му се наложи, така че
защо да си прави труда да чете Камю?
– „Нежното безразличие към света“ – повтаря господин Лорънс. – Според теб какво е имал предвид?
Люк си поема въздух. Имам чувството, че мога да чуя
зъбните колела, които се задействат и заскърцват под
перфектната му прическа.
– Нежно безразличие – започва той. – Звучи ми като
мозъчен тумор. Може би Камю е имал предвид, сещате се,
че светът е тумор.
Двадесет и осем от двадесет и деветте ученици се
разсмиват, включително и Люк. Аз съм единствената,
която не го прави. Четох „Чужденецът“, когато бях на
четиринадесет, и то в оригинал, на френски. Когато господин Лорънс ни накара да я прочетем в превод на английски за часа по световна литература, не ми се четеше
отново. В нея се разказва за мъж на име Мьорсо, чиято
майка умира. Той убива един арабин и е осъден на смърт
чрез публично обезглавяване. В този момент книгата
свършва. Камю така и не ни показва обезглавяването.
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Обръщам се към прозореца. Дъждът барабани ритмично по него и потапя всички ни в унес. Отвън се издигат
очертанията на сградите по „Шейсет и трета“, които
са някак си размазани и безформени през мокрото стъкло,
приличат по-скоро на спомени на самите себе си, отколкото на реални постройки.
В момента обсъждаме последната част от „Чужденецът“, но всъщност началото на книгата е онова, което
ще запомня завинаги. Aujourd’hui, maman est mort. Ou peut-être
hier, je ne sais pas. Означава: „Мама e умряла днес. Или може
би вчера, не знам“.
Аз обаче знам. Знам точно кога почина майка ми. Преди десет години на днешния ден. Тогава бях едва на седем
и когато се случи, бях там. Споменът се завръща от
време на време под формата на кратки епизоди, емоции
и индивидуални моменти. Вече почти не превъртам в ума
си случилото се отначало до край. Психологът, когото
посещавах, каза, че това е нормално и че с времето ще ми
стане по-леко. Не беше прав.
– Ти какво мислиш, Гуендолин? – пита господин
Лорънс.
Чувам гласа му. Дори разбирам въпроса. Но умът ми е
отлетял надалеч и не мога да отговоря. Седя на задната
седалка на старата хонда, едва съм будна, а главата ми е
облегната в студеното стъкло на страничния прозорец.
Автомобилът подскача върху черния път в покрайнините
на Алжир и ме приспива. Хрущенето на гумите става
по-бавно и майка ми въздъхва. Отварям очи, поглеждам
навън и виждам огън.
– Гуендолин Блум! Земята вика Гуендолин Блум!
Връщам се в настоящето и се обръщам към господин
Лорънс. Поставил е ръце около устата си подобно мегафон.
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– Земята вика Гуендолин Блум! – повтаря той. – Би
ли ни казала какво има предвид Камю с думите „нежното
безразличие към света“?
Част от мен все още е в хондата, но въпреки това
съумявам да заговоря. Отговорът ми е дълъг и мисля, че
е добър. Не знам защо господин Лорънс се ухилва насреща
ми. Говорила съм около двадесет секунди, когато осъзнавам, че всички се смеят.
– На английски, моля – казва учителят, повдига вежда и поглежда съучениците ми.
– Извинете – отвръщам тихо, мачкам неспокойно полата на униформата си и прибирам един кичур от огнената си коса зад ухото. – Какво?
– Говореше на френски, Гуендолин – обяснява ми господин Лорънс.
– Съжалявам. Сигурно съм си мислела... за нещо друго.
– В момента трябва да мислиш за нежното безразличие към света.
Едно от момичетата зад мен казва:
– Господи, каква превзета снобарка. – Изплюва думите и завърта очи за допълнителен ефект.
Обръщам се и виждам, че източникът на недоволството е Астрид Фугъл. Тя също е на седемнадесет, но прилича поне на двадесет и една. Баща Ӝ притежава авиокомпания.
– Достатъчно, Астрид – скастря я господин Лорънс.
Вторачила съм се в нея, очите ми я пробиват като
бормашина. Астрид Фугъл, чиито обеци са по-скъпи от
всичко в апартамента ни, ме нарича превзета снобарка?
Тя продължава да недоволства:
– Искам да кажа, че се появява отникъде в началото
на годината, мисли се за нещо повече от останалите и
изведнъж, о, я вижте, тя говори на френски, а не като
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нас, тъпите американци. Вижте я колко е изискана. Кралицата на караваните.
Господин Лорънс я спира.
– Стига, Астрид. Достатъчно.
Някои от съучениците ми клатят одобрително глави – съгласни са с изреченото от Фугъл, а други се смеят.
Усещам как започвам да треперя, а лицето ми почервенява. С всички сили се опитвам да не реагирам по никакъв
начин, но това просто не е възможно. Гневът и унижение
често вървят ръка за ръка.
Момчето, което стои до Астрид, Конър Монро, се
отпуска на мястото си и се ухилва.
– Вижте. Тя плаче.
Това не е вярно, но след като го е казал, другите хлапета го приемат за истина. лелелеле гуени блум се разрева в
часа по свет лит #претенциознаснобарка #212джъстис
Училищният звънец иззвънява и също като кучето
на Павлов* всички се стрелват към вратата. Господин
Лорънс е вдигнал книгата във въздуха в жалък опит да въд
вори ред и дава всичко от себе си, за да надвика врявата:
– Утре ще продължим от мястото, до което стигнахме. – Обръща се към мен. – Ти ще си първа, Блум.
Разполагаш с цяла вечер да размишляваш за нежното безразличие към света, така че измисли нещо добро. И то
на английски, por favor**.
Кимам в знак на съгласие и си събирам нещата. Излизам от класната стая и виждам Астрид Фугъл до шкафчето Ӝ, заобиколена както винаги от последователките
си. Опитва се да ме имитира – увесва рамене, натиска
носа си с показалец и изнася превзет монолог на френски.
* Експеримент на руския учен Иван Павлов, при който той установява, че
слюноотделянето при кучето при определени условия не е предизвикано от
визуалното възприемане на храната, а от представата за нея. – Бел. прев.
** От исп. – „моля“, „ако обичаш“. – Бел. прев.
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Навеждам глава и тихомълком преминавам покрай нея
и приятелките Ӝ на път към моето шкафче. За съжаление,
тя ме забелязва. Разбирам това, защото всички млъкват
и тръгват след мен – обувките ми са „Прада“, малка свиньо.
Астрид е първа, а останалите я следват по петите.
Не Ӝ обръщам внимание и продължавам да вървя, като
се надявам някоя от нас двете да бъде покосена от инсулт – дали аз, или тя, нямам претенции. Лицето ми е
горещо, гневът ми се превръща в ярост, а яростта ми –
в нещо повече. Само мога да си представя как изглеждам
отстрани. Скръствам ръце над гърдите си.
– Сериозна съм – продължава Астрид. – Някоя като
теб сигурно си мисли за самоубийство от време на време.
Имам предвид, защо не, нали? Така че, s’il vous plaît*, как ще
го преведеш, Гуени? En français**?
– Va te faire foutre.
Астрид млъква и за половин секунда – та дори и за
по-кратко, – на лицето Ӝ се изписва страх. За съжаление,
бързо осъзнава къде се намира, в нейното кралство, където е заобиколена от свои, и истинската Ӝ същност бързо
се завръща. Сбръчква перфектно оформените си вежди.
Една от приятелките Ӝ, момиче на име Челси Бънчман,
се усмихва.
– Астрид, тя току-що ти каза да си го начукаш.
Фугъл зяпва насреща ми и от устата Ӝ се измъква
неволна въздишка.
– Ти, малък боклук – казва тя и се приближава с една
крачка към мен.
Виждам шамара още във въздуха. Виждам го, но въпреки това не правя нищо, за да го отблъсна. Просто се
свивам – ако можех, щях да скрия главата си между ра* От фр. – „моля“. – Бел. прев.
** От фр. – „на френски“. – Бел. прев.
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менете. Шамарът е силен – Астрид дава всичко от себе
си – и главата ми се отмята на една страна. Нокътят
на един от пръстите Ӝ закача кожата ми и я одира.
Оформя се тълпа. Виждам ухилените физиономии на
Люк Бонтемп и Конър Монро, както и на още десетина
други ученици, които наблюдават случващото се с опулени физиономии – не са шокирани, а се забавляват. Наредили са се в полукръг около нас, все едно сме на арената. За тях това е представление, осъзнавам аз, един вид
обичай. Интересното е, че Астрид не ме удари с юмрук,
не ме ритна, нито оскуба косата ми. Тя съвсем спокойно
и умишлено ме шамароса. Същинска Дама с главно „Д“,
която се оправя с прислужницата с малко „п“.
Вместо да отвърна на шамара Ӝ – кого заблуждавам,
Гуендолин Блум никога не би отвърнала, – затварям очи
и усещам унижението като ветровете на Сахара – горещи, тежки и продължителни. Чувам глас на възрастен,
който приканва всички да се разотиват. Отварям очи и
виждам учител на средна възраст, когото не познавам, да
стои пред нас с ръце в джобовете на своите панталони в
цвят каки. Очите му се стрелкат между мен и Астрид.
– Какво става? – пита първо нея.
– Тя ми каза да... Не мога да го произнеса. Ругатня е. –
Гласът Ӝ е престорено скромен и наранен.
– Истина ли е? – пита учителят и ме поглежда.
Отварям уста с намерението да я изкажа, че ме е шамаросала.
– Да – отвръщам вместо това.
*

*

*

L’Étranger, заглавието на книгата, която изучаваме в
часа по световна литература, на английски се превежда
13

като „Странникът“. Също така означава „Аутсайдерът“
и „Чужденецът“. Това съм аз, всичко взето заедно – странница, аутсайдерка и чужденка. Технически погледнато съм
американка. Поне така твърди паспортът ми. В интерес на истината не съм родена тук и преди началото
на първи курс живях в Америка едва осемнадесет месеца,
преместихме се веднага, след като майка ми беше убита.
Двамата с баща ми дойдохме в Ню Йорк, за да заеме той
новия си пост в Организацията на обединените нации,
недалеч от училището „Дантън“, което посещавам.
Няма начин татко да може да си позволи подобно
учебно заведение, но тъй като е дипломат от Държавния департамент, частните училища за детето му са
част от социалния му пакет. В зависимост от това в
коя страна се намираш, подобно частно училище може да
е единственото добро учебно заведение на хиляди километри и затова се налага да си в един клас със сина или
дъщерята на президента, на краля или на ужасния диктатор на тази страна. Веднъж ми се случи подобно нещо.
Тъпият син на тъпия президент седеше с мен на един чин
в часа по математика. Носеше обувки, които бяха изработени специално за него във Виена и струваха по пет
хилядарки чифта, а децата по улиците пред училището
гладуваха.
В „Дантън“ не е по-различно. Учениците тук също са
деца на президенти, крале и диктатори, но не на страни,
а на компании. Повечето от тях винаги са били богати.
Единственият беден човек, когото са виждали през живота си, е младежът чужденец, който им доставя хранителните продукти или им носи прането. Навсякъде
по света биха се съгласили, че баща ми получава добра
заплата, но в очите на хлапетата в „Дантън“ сме бедни
като църковни мишки.
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Седя на пейката пред кабинета на заместник-директорката и се занимавам с полата си – боже, как мразя поли, – дърпам края Ӝ, за да прикрие по-голяма част
от черния ми чорапогащник, и изглаждам гънките по нея.
Предполагам, че униформите тук целят да създадат усещането за равнопоставеност, но за обувките няма никакви ограничения. Така децата на богатите и високопоставените показват положението си: обувки на високи
токчета „Прада“ и мокасини „Гучи“ за наследствените богаташи, а за новобогаташите ниски обувки „Лубутен“ и
маратонки „Миу Миу“. Аз съм притежателката на единия
от двата чифта напълно неподходящи за тук кубинки
„Док Мартенс“. Моите са червени и изтъркани, а тези на
моя събрат по обувки, едно мълчаливо хлапе на художник,
което донякъде е добре приемано от останалите, тъй
като е надежден източник на адерал, са лъскавочерни.
Не че ако носех „Прада“ щеше да има някакво значение.
Не изглеждам като Астрид Фугъл или като някоя от останалите. Прекалено съм висока и съм широка в ханша.
Носът ми е правоъгълен, а устата – широка. Всичко ми
е в повече. Татко и докторът ми казват, че така съм си
добре и обвиняват хормоните или мускулите, придобити
от гимнастиката, която правя от години. Обясняват
ми, че структурата на всеки човек е индивидуална, че
хората имат различни разбирания за красота и така нататък в същия ред на мисли, та чак до втръсване. Все пак
работата им е да говорят точно такива неща. Затова
си боядисвам косата у дома с най-добрата боя от аптеката, нося си кубинките и се правя, че не ми пука.
Най-накрая заместник-директорката излиза от кабинета си – на лицето Ӝ са цъфнали покровителствена усмивка
и фалшива загриженост. Името Ӝ е госпожа Уосърман. Тя
винаги е заобиколена от облак парфюм и захаросана весе15

лост, сякаш всеки момент очаква някое анимационно славейче да се спусне от небето и да кацне на пръста Ӝ.
– Как си днес? – пита ме заместник-директорката,
когато влизам в кабинета Ӝ.
– Невероятно – отвръщам аз и потъвам в един фотьойл, тапициран с кървавочервена кожа. – Просто перфектно.
Госпожа Уосърман събира пръстите на ръцете си, за да
сигнализира, че е време да минем по същество.
– Разбрах, че си имала междуличностни противоречия
с една от твоите съученички.
Едва съумявам да не завъртя очи на евфемистичния Ӝ,
глупав тон. Истината е, че 95 процента от учениците
в това училище са деца на много богати и много влиятелни хора. Останалите 5 процента са тук благодарение
на стипендия или на факта, че родителите им работят
за ООН. Мнозинството не харесва нас, Петпроцентовците, както ни наричат, но ние помагаме на такива
като госпожа Уосърман да претендират, че „Дантън“ не е
елитарна фабрика за кучки.
Заместник-директорката се консултира с папката
пред нея.
– Как предпочиташ да те наричам – Гуен или Гуендолин, скъпа?
– Гуендолин – отвръщам аз. – Само татко ме нарича
Гуен.
– Добре, Гуендолин – съгласява се госпожа Уосърман
със захаросана усмивка. – Написаното тук вярно ли е,
Гуендолин? Господи, говориш пет езика?
Свивам рамене.
– Местим се доста.
– Виждам. Москва. Дубай. Въпреки това... съм впечатлена. – Прокарва пръст върху един от редовете в пап16

ката. – Сигурно е трудно да живееш с пастрок, който
работи в Държавния департамент. На всеки две години
се налага да се местите в нов град. В нова страна.
– Можете да го наричате „баща“.
– Моля?
– Той не ми е пастрок. Осинови ме, когато се ожени
за майка ми. Била съм на две години.
– Добре, баща да е. Щом така предпочиташ. – Госпожа Уосърман клати глава, докато си записва нещо на
листа пред нея. – Да поговорим за причината да си тук:
„Дантън“ е спокойно място, Гуендолин, на което не толерираме емоционално обидно поведение.
– Наясно съм. Така пише и в наръчника.
– Това включва употребата на неприлични думи, насочени към персонала и учениците, което означава, че когато обидиш друго момиче на френски, ти си в нарушение.
– Астрид не разбра и дума от това, което Ӝ казах,
преди Челси Бънчман да Ӝ го преведе.
– Важното е, че си изрекла нещо обидно, Гуендолин.
Няма значение дали е било на френски, или на суахили.
– Има, ако тя не разбира.
– Това е просто семантика – отвръща госпожа Уосърман. – Знаеш ли какво означава „семантика“?
– Наука за значението на думите. Няма да е лошо, ако
се прилага от време на време.
Мускулите на лицето на заместник-директорката се
стягат. Взема химикала си и го стиска толкова силно, че
имам чувството, че ще го счупи.
– Разбирам, че днес е годишнината от смъртта на майка ти. Съжалявам за това – казва нежно тя. Усещам, че темата я кара да се чувства неудобно, кара я да се чуди какво
да ме прави. Да накаже момичето заради междуличностни
противоречия на годишнината от смъртта на майка Ӝ?
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Госпожа Уосърман се изкашля в ръката си и продължава:
– Обичайното наказание за обида към друг ученик е
отстраняване от училище за един ден. Предвид обстоятелствата съм склонна да си затворя очите, ако се извиниш писмено на госпожица Фугъл.
– Искате да се извиня на Астрид?
– Да, скъпа.
Решението никак не е трудно. Отпускам се на стола
и се опитвам да се усмихна.
– Не, благодаря – отвръщам аз. – Предпочитам отстраняването.
*

*

*

Все още вали. Дъждът е студен и скоро може да го
обърне на сняг. Този март не е от най-добрите, няма
слънце и никакъв знак, че наближава пролетта. Небето е стоманеносиво, а от каналите се носи вонята на
нюйоркската отпадъчна супа. Пред „Дантън“ са спрени
редица черни джипове, които са тукашната версия на
училищни автобуси. Те са предназначени за най-богатите
деца – частни мини лимузини, които да ги приберат в
края на деня, за да не бъдат подлагани на унижението да
вървят пеша или да използват метрото.
Насочила съм се към метростанцията, която се намира на няколко пресечки от училището. Нямам чадър,
затова си слагам качулката на старото си армейско яке.
Наследих го от майка ми, която е била лейтенант, доста преди да се родя. Преди няколко години се преместихме с баща ми от Дубай в Москва, две от последните
ни дестинации, и тогава го намерих в една кутия. Татко
се просълзи, когато го облякох, затова побързах да го сва18

ля. Той, от своя страна, побърза да ми каже, че изглеждам
добре с него и че мога да го взема, ако искам.
Майка ми. Цял ден се опитвам да не мисля за нея и
донякъде успявах, докато не дойде часът по световна литература. Нямаше как, след като цял час говорехме за
алжирското правосъдие.
Дъждът капе по лицето ми и ме успокоява. Един мъж
с увита около врата черно-зелена куфия* се е скрил под
тентата на количката си за гироси на „Лексингтън“, точно пред метростанцията. Правя поръчката си на арабски – гирос с всичко, казвам му, и не пести агнешкото.
Мъжът присвива очи и ми се усмихва, а аз се питам
дали ме е разбрал. Арабският ми малко е хванал ръжда
и е от онзи официален вид, на който говорят само по
телевизията.
– Египтянка ли сте? – пита той, докато нарежда с
щипката агнешко върху питката.
– Не – отвръщам. – Аз съм... от тук.
Често ми задават вариации на въпроса „От тук ли
сте?“. Очите ми са тъмнокафяви, а кожата ми е светла
и прилича на полупрозрачна обвивка върху нещо тъмно – като месинг под оризова хартия, както веднъж
ми обясни един дрогиран младеж в московското метро.
Откъде произлизам, нямам представа. Майка ми я няма,
за да я питам, а бащата, когото наричам татко, защото законно ми е такъв и наистина е такъв във всеки
един смисъл, с изключение на един, казва, че не знае.
Името на биологичния ми баща дори не е вписано в
удостоверението ми за раждане от Ландщул – американската военна болница в Германия, в която съм родена.
* Памучна кърпа за глава, която традиционно се носи от арабските бедуини. – Бел. прев.
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– Специалитетът на Клеопатра – казва мъжът с куфията, докато ръси лук и маже голямо количество от
чесновия бял сос, който обичам толкова много, че мога
да го пия с литри.
Поглъщам лакомо гироса, докато чакам на перона. Не
бях осъзнала колко съм гладна. Може би, когато те шамаросват като някаква селянка, така се получава. Чакам
линия „N“ или „Q“, които водят до Куинс. Надявам се
един от двата влака вече да идва. Надявам се да дойде,
за да мога да се отдалеча от този самотен остров и от
спомените, които Камю отново извади на бял свят.
В този момент, сякаш повикан от силата на волята
ми, влакът по линия „Q“ издава своя пронизителен стон
и спира пред мен. Изстрелвам мръсната салфетка от гироса в кошчето и се качвам.
Повечето хора мразят метрото, но не и аз. За мен е
някак си странно и чудесно да стоиш сам сред десетки
хора във вагоните. Изваждам книга от раницата си и
се облягам на вратата, докато влакът продължава в
своя устрем към Куинс през тунела под реката. Романът е за момиче, което живее в дистопично бъдеще.
Заглавието му не е от значение, защото всички такива
книги са еднакви. Бедната тийнейджърка е принудена
да стане участничка във война, когато единственото
Ӝ желание е да избяга с онова красиво момче и да се
храни с горски плодове и любов. В света на книгите
герои съществуват.
Влакът продължава да стене и стърже в мрака и да се
клати, все едно всеки момент ще полети от релсите, а
аз осъзнавам, че съм неспособна да следя историята и да
свързвам буквите от страницата в думи. Спомените не
желаят да ме оставят на мира. Настояват да им обърна
внимание, силни са като плесницата на Астрид.
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Днес е рожденият ден на татко. Възможно най-ужасният ден за рожден ден. Или по-скоро най-ужасният възможен ден, защото е рожденият му ден. Ето какво се
случи преди десет години на този ден. Връщахме се от
вечеря, която приятелите му бяха организирали за него
по случай рождения му ден в един ресторант в Алжир.
Трябва да мисля за това, нали? Не е добре да се
потиска? Добре. Повече няма да се съпротивлявам. Върни се назад, казвам си. Преживей го отново, настоявам.
Поне веднъж бъди смела. На този ден преди десет години:
Майка ми простенва, когато завиваме зад ъгъла, и
това събужда седемгодишната ми версия. Поглеждам през
предното стъкло и виждам огън. Виждам лица, осветени от горящ полицейски камион. Всички са мъже, десет,
двадесет. Предимно брадати, предимно млади. Кожите
им са оранжеви на светлината на пламъците. Натъкнали
сме се на нещо, на което не трябва. Конфликт между военната полиция и тълпата, който вторите определено
печелят. Любопитството на мъжете е събудено от нас и
те надничат през прозорците на колата ни, опитват се
да различат националността на лицата вътре.
Майка ми изкрещява на баща ми да даде назад. Той
включва на заден ход, поглежда през рамо и натиска газта. За секунда хондата се изстрелва назад, но рязко спира. Там има хора, извиква татко. Прегази ги, отвръща му
с крясък мама.
Той няма да го направи. Може би има желание, но му
липсва време, защото в този момент една бутилка се разбива на покрива на автомобила и течен огън се разстила
по стъклото на вратата на татко. Коктейл „Молотов“,
както го наричат – бутилка с бензин, в гърлото на която е натъпкан горящ парцал. Гранатата на бедния човек.
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Дипломатите биват инструктирани, ако върху колата им е хвърлен коктейл „Молотов“, да продължат да
карат, колкото се може по-бързо и по-далеч, докато не
напуснат зоната на опасност. Автомобилите не горят
така, както по филмите. Не експлодират веднага. Необходимо е време. Такова ти трябва и ако искаш да продължиш да живееш.
Тълпата се приближава и нещо става – нещо, което
кара колата ни да изгасне. Татко се опитва да запали
отново двигателя. Върти ли, върти ключа, но контакт
така и не се получава. Вратата от страната на майка
ми се отваря и тя започва да крещи на мъжа пред нея.
Не точно крещи, направо се къса. Бясна е, че колата ни е
подпалена, а вратата Ӝ е насилствено отворена, това е
нещо много грубо, Господи, тя определено иска да говори
с главнокомандващия.
Не виждам какво се случва после, защото баща ми се
пресяга през седалката си и ми откопчава колана. Взема
ме като парцалена кукла и ме извлича отпред при него.
Помня колко грубо го направи, колко много ме заболя, докато ме дърпаше покрай предните седалки. Притиска ме
към гърдите си, сякаш иска да ме прегърне силно, и излиза
през вратата на майка ми, онази, която не гори.
Веднага отгоре му се стоварват тояги и бухалки. Усещам ударите, които понася. Опитва се да ме предпази
от тях и почти успява. Все пак три или четири намират
краката ми, които висят отстрани на ръката на татко.
Опитвам се да изпищя от болката, но не мога, защото
ме притиска прекалено силно до гърдите си.
Баща ми не спира да бяга, докато не се измъква от
тълпата. Клатя се на рамото му, а той се обръща поради някаква причина, обръща се и продължава да бяга назад.
За момент оглушавам, защото звукът от пистолета, с
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който стреля, е изключително силен. Имам чувството,
че само на половин метър от главата ми настъпва краят
на света. Той стреля отново и отново, и отново, и отново. Зрението ми започва да се влошава и губя съзнание.
Четиринадесет прободни рани в гърдите и врата. Това
е официалната причина за смъртта на майка ми. Така
твърди и докладът от аутопсията, така ми каза и татко, когато станах достатъчно голяма, за да го попитам.
Тогава бях на девет или десет години. Разбира се, имаше
още. Между насилственото изваждане от колата и наръгването Ӝ се бяха случили някои неща. Неща, които
баща ми обеща да ми разкаже, когато стана по-голяма.
Повече не съм го питала, а и той не е повдигал темата.
Вероятно за него е по-лесно, ако не говори за това, както
вероятно е по-добре за мен да не научавам истината.
Вече сме в Куинс. Влакът се изстрелва от тунела като
ракета. Завива зад един ъгъл, а колелата му пищят като
демони – толкова пронизително, че едва чувам собствените си мисли. Хващам се за релсата над главата ми
и я стискам силно, за да не падна. Тялото ми се извива
според прищевките на инерцията. Влакът забавя, а писъците на колелата се успокояват върху мокрите релси.
Стигаме до Куинсбъро Плаза, заобиколена от сиви индустриални сгради, нови жилищни комплекси и ярко осветени магазини, чиито витрини рекламират лотарийни
билети, цигари и бира.
Слагам раницата на рамото си, докато влакът спира
на перона, а спомените се влачат след мен. Вземам по
две стъпала наведнъж, после по три, истинско състезание
към дъното. Стигам до приземното ниво, където се налага да се промушвам като игла между бавните и старците, които не бързат за никъде. Мъжете пред магазините
ми подсвиркват и подвикват. Те обожават това – учи23

лищната униформа и гледката на седемнадесетгодишни
крака.
Хуквам да бягам и не спирам. Стрелвам се през улицата, а едно жълто такси се отклонява рязко настрани и
надува клаксона си. Бягам, докато дробовете не започват
да ме изгарят. Подгизнала съм от дъжда и потта ми. Бягам, докато сляпата ярост не изгори всичко по пътя си
и не изтрие всяка надежда. За първи път в този оживен
от неонови знаци и звезди следобед разкривам душата си
за нежното безразличие към света.
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ДВЕ

За стотна от секундата се понасям над земята като
изстреляна от лък стрела, която още не е намерила целта си. Ще ми се този момент да продължи по-дълго, да
се нося над земята, да се рея.
Гравитацията не иска да се съгласи с мен. Съвсем
безцеремонно и настоятелно ме придърпва към себе
си – същински огромен магнит, какъвто в действителност е. Достатъчно бърза съм, за да не Ӝ позволя
да ме премаже. Ръцете ми докосват гимнастическата
греда – дървото е покрито с тънък слой велур. Ако не
внимавам, мога да си счупя врата на нея. Краката ми се
извиват в дъга назад, над тялото ми, първо единият, а
после и другият.
Когато стоиш на ръце, най-важното нещо е центърът
на тежестта. Гимнастическата греда е широка десет
сантиметра, така че няма много място на разположение. Дори отклонение от един-два сантиметра може да
изиграе лоша шега. Точно тези един-два сантиметра са
разликата между златен медал на Олимпийските игри и
възможността да се забиеш като копие в пода със силата
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на цялата тежест на тялото си. На гравитацията не Ӝ
пука. Тя е нежно безразлична.
Превъртам се и отново съм на краката си, след което
спирам за известно време да си поема дъх. Поставям ръце
на ръба на покритото с велур дърво, изтласквам се и отново заставам на длани. За миг се разколебавам, левият
ми крак се свлича надолу и съм на път да падна. Веднага
се стягам и възстановявам равновесието.
Само дето несигурността, която е започнала в ръцете, се разнася като вълна към гърдите ми и ме бута
напред. Поклащам бедра назад, за да се поправя, но свръхкомпенсирам и краката ми се насочват бързо в обратната посока. Дясната ми ръка потреперва, а светът около
мен се изкривява и залита на една страна. Опитвам се
да предотвратя падането с крака, но е прекалено късно.
Размазвам се върху дюшека по гърди, гръдният кош се
забива в дробовете ми и изкарва всичкия въздух от тях.
Едно момче, което тренира на халките – украинец от
Бруклин, когото бях виждала няколко пъти, – скача на
земята и хуква към мен.
– Ти наранена, може би? Да стоиш на ръце много трудно, може би. – Помага ми да стана на крака и ми подава
кърпа. Затварям очи и дишам в нея. – Всичко наред – успокоява ме той и слага ръка на треперещото ми рамо.
Благодаря му и се отдалечавам, клатушкайки се като
пияница. Тялото ми е изтощено, имам чувството, че някой е инжектирал препарат за отпушване на канали в
мускулите ми. Влизам в съблекалнята, хвърлям една кърпа на главата си и се просвам на пейката. Лактите ми са
опрени в коленете, а дишането ми е толкова тежко, че
въздухът свири, когато влиза и излиза, и оставя остатъчен вкус на кръв върху езика ми. Може да звучи странно,
но това ми харесва – болката, накъсаното дишане, вку26

сът на кръв. Напомня ми, че имам тяло, че самата аз съм
тяло. Напомня ми, че съм истинска, а не просто някакви
съществуващи мисли в главата ми.
Хвърлям кърпата на пода и си събличам трикото.
Отивам под душовете, където чакам около минута под
студената струя, докато потече гореща вода. Студената вода мирише на хлор и ръжда и те удря здраво. Горещата, от своя страна, хапе кожата ми като милиарди
малки нажежени иглички.
*

*

*

Започнах да тренирам гимнастика, след като майка
ми беше убита. Тогава бях на седем години и единственото нещо, което правех повече от месец, беше да лежа
свита на топка в леглото, затворена в себе си, и да пищя
с всичка сила във възглавницата си, която беше пропита
от сълзи и сополи. Баща ми идваше и ме прегръщаше,
такъв си е той, след което заплакваше заедно с мен. Нещата вървяха по този начин, докато сълзите и на двама
ни не пресъхнаха. Това се случи точно когато се преместихме от Алжир във Вашингтон.
Една събота отидохме до магазина за техника, защото баща ми си изтърва телефона в мивката, докато се
бръснеше, и се нуждаеше от нов. До магазина имаше студио за гимнастика. Залепихме се за прозореца и се зазяпахме в едно момче вътре, което се движеше така върху
гимнастическия кон, сякаш гравитацията не му влияеше,
сякаш не се подчиняваше на правилото, че рано или късно
всичко пада на земята. Една от треньорките излезе навън, беше от азиатски произход. Смятах, че ще ни каже
да се махаме, но вместо това тя ни попита дали не искаме да влезем и да погледаме.
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Тогава се роди страстта и когато се преместихме
следващия път, разбрах, че повечето страни, в които
баща ми биваше изпращан, разполагат с олимпийски тренировъчни центрове в столиците си. Дори най-добрите
треньори винаги се съгласяваха да приемат една нова американска ученичка, особено ако тази американска ученичка плащаше с американски долари.
Никой никога не стигна толкова далеч да заяви, че
имам качества за олимпийска състезателка. Всички казваха, че съм прекалено висока и прекалено голяма и че ми
липсва всякаква грация. В мен беше събрана груба сурова
сила, подобно на дебела верига, а не на тънък камшик.
Олимпийските игри или състезанията като цяло не бяха
причината да започна да тренирам и да продължавам да
го правя. Просто преследвах тези безценни секунди във
въздуха, тези моменти, в които съумявах да измамя гравитацията и да получа наркотика, който се наричаше
свобода. Какво от това, че опиянението ми, при което
не мислех за абсолютно нищо, трае само стотна от секундата? Какво от това, че побойниците, самотата и
спомените ме чакаха на земята? Винаги мога да се върна
отново на гредата.
*

*

*

Дъждът е спрял и в ранния мрак улиците са някак
си по-чисти. Повърхностите блестят и за първи път
от месеци Манхатън мирише на студена чиста вода,
вместо на боклуци и бензин. Прекосявам „Трето авеню“
и стигам до „Второ“, където завивам наляво. Първата
ми спирка е пекарната на ъгъла, където имам нужда от
десет минути, за да избера само две малки кексчета:
едното е шоколадово с червена глазура, а другото е ли28

моново с розова глазура. Продавачът ги опакова в малка
кутия.
Няколко врати по-надолу, в книжарница „Ацмън“, лампите все още светят. Натискам звънеца и след малко
виждам очертанията на тътреща се фигура в задната
част на помещението. Вратата изжужава, за да ме допусне вътре.
– Guten Abend, Rotschuhe! – провиква се Бела Ацмън от
задната част на книжарницата. Добър вечер, Червени обувки. Поздравява ме така заради червените ми кубинки. Роден е в Унгария, но е говорил немски в училище.
Проправям си път през тъмните дървени рафтове,
претъпкани с купища хартия за писане във всеки възможен цвят и размер. Месингови лампи със зелени абажури
къпят всичко в мека старовремска светлина, сякаш през
последните сто години книжарницата не се е променила
въобще. Надявам се това място никога да не затваря
врати, но кой ли вече пише писма?
В предната част на книжарницата има витрина, пълна
с писалки. Точно там ме чака Бела и наднича над рамките
на очилата си.
На доста повече от осемдесет години е, може би на
деветдесет, но все още е изпънат и силен. Бил е фермерско момче, сподели ми веднъж, от малко село, отдалечено
от големите градове.
– Днес ли е денят, Червени обувки? – пита той, акцентът му е тежък като кофа с фъстъчено масло.
Освен на книжарницата, Бела и съпругата му, Лили,
са собственици на апартаментите над нея. Двамата
с баща ми живеем на четвъртия етаж, а те – на петия. Станахме приятели почти веднага след като се
нанесохме и им ходим на гости за вечеря поне два пъти
седмично. След като хапнем, Бела винаги кара татко да
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пие унгарска плодова ракия, която се нарича „палинка“,
и четиримата просто си седим и си говорим. Политика. Религия. Животът, който са водили – първо в
Унгария, а после в Израел, където са живели тридесет
години, преди да дойдат в Щатите. Бела размахва като
диригентска палка четвъртата, петата или шестата
си поред чаша с ракия за нощта, а историите му стават все по-мрачни. Тогава Лили го скастря и той млъква. След това обикновено слизам у нас, за да си пиша
домашните, но на излизане Бела и Лили винаги ме стискат за ръката и ме целуват по бузата. Предполагам,
че така правят бабите и дядовците. Винаги ме гледат
като съкровище.
Необходима ми е цяла минута в претърсване на джобовете на якето ми, докато намеря плика, който прибрах
в него тази сутрин. Изваждам го и го освобождавам от
съдържанието му – десет двадесетдоларови банкноти,
които оставям на касата.
Бела цъка с език и поклаща глава.
– Много са, малката. Не видя ли написаното на вит
рината? Само днес, петдесет процента намаление за всяка млада жена, която носи червени обувки.
– Не е честно спрямо теб.
Бела взема парите и ми връща половината.
– Ако светът беше честен с мен, щях да карам „Бентли“ към имението си в Бевърли Хилс. – Старецът вади
малка пластмасова кутийка от едно чекмедже под касата. – Но в такъв случай щях да съм в Калифорния, а на
теб щеше да ти се наложи да платиш цялата цена.
Поставя кутийката на малка кадифена поставка и я
отваря. Писалката – черна като пиано и надписана с
красиви букви: На татко, с любов Г – блести, сякаш е мок
ра. Вземам я и Ӝ махам капачката, завъртам я в ръката си
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и се наслаждавам на сребърния писец, който улавя светлината подобно острието на скалпел.
*

*

*

Изкачвам стълбите до нашето жилище. Има само
по един апартамент на етаж, всеки от тях започва от
предната и завършва в задната част на сградата. Влизам
и чувам нежната мелодия на Майлс Дейвис от едно от
елегантните му и меланхолични изпълнения – тромпет,
който си говори сам в тъмна стая: Не е толкова зле, не,
не е толкова зле. Баща ми казва, че това повдига духа му:
да знае, че някой по някое време е можел да се справя с
тъгата по подобен грациозен начин.
Изритвам кубинките си и отивам в кухнята, където
на малката маса в ъгъла намирам кутии с готова храна
от индийския ресторант, който харесваме.
– Татко? – провиквам се. – Защо си взел индийско?
Ще правим спагети а ла Гуендолин, не помниш ли? – Всяка година, откакто навърших осем години, правя спагети
за рождения му ден. Баща ми беше прекалено сломен, за
да излезе навън през първата година от убийството на
мама, а после това се превърна в традиция.
Татко лежи изпънат на дивана, само вратът му е изкривен, за да вижда монитора на лаптопа, който се намира на гърдите му. В тази поза прекарва по-голямата
част от времето си, когато изтощен и премазан от целодневната героична борба с бележки и доклади се прибере
от работа. Длъжността му е политически офицер, което звучи интересно, но по неговите думи единственото,
което прави, е да се рови из документация и да ходи на
срещи. Документите, с които работи, са строго секретни, а срещите му понякога го отвеждат до Найроби или
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Сингапур; често научава от предния ден, че на следващия
трябва да пътува. Въпреки това става въпрос за книжа и
срещи, колко интересни могат да бъдат тези неща?
– Здрасти, дечко. – Усмихва се татко, а мониторът
на лаптопа се отразява в очилата му. Напоследък е поотслабнал и лицето му се е впило и издължило. Стрес, така
ми отговори миналата седмица, когато го попитах какво
го тревожи. Стресът е тайната на стройната фигура.
Сядам на пода до дивана му.
– Честит рожден ден, старче.
Баща ми ме поглежда над очилата си с глуповато и
объркано изражение, сякаш няма абсолютно никаква представа, че днес е рожденият му ден, точно както прави
всеки път. Пресяга се и разрошва косата ми.
– Извинявай за индийското. Просто се изморих от
спагетите. Помислих си, че няма да е лошо да опитаме
нещо различно довечера.
– Индийското не е ново.
– Ами... да вземем зеленчукова супа от онзи странен
вегански ресторант? Мисля, че е добра идея.
Усмихвам се и махам ръката му от косата си. На монитора на лаптопа има някакъв дребен тип, който не се
вижда много добре, и снимка на дебел мъж с обръсната глава, отворени очи и черна точка с размерите на монета от
десет цента близо до центъра на челото му. Необходима
ми е секунда, за да осъзная, че това е дупка от куршум.
– Ах – изразявам недоволството си. – Какво, по дяволите, е това?
Татко затваря лаптопа.
– Виктор Зорич. Застрелян е от полицай преди два
дни в дома си в Белград – обяснява татко, докато се
изправя. – Утре ще се появи във вестниците. Сръбски
престъпен бос е убит по време на арест.
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– Какво е направил?
– Някои много лоши неща – отвръща баща ми и тръгва към кухнята.
Ставам и тръгвам след него.
– Какви лоши неща?
– Най-лошите.
– Не това те попитах.
Татко маха тапата на бутилка евтино вино, подушва
го и си налива чаша.
– Няма значение. Просто бъди тийнейджърка, Гуен.
Вземам чашата от ръката му и отпивам. Сделката ни
е, че мога да пия по една чаша с вино по време на вечеря,
ако и възрастните пият.
– Този арест на Виктор Зорич? – продължавам да настоявам аз. – Замесен ли си?
Татко взема две чинии и ми ги подава.
– Придвижих някои документи и написах кратък доклад. Този път някой наистина го е прочел.
Слагам чиниите пред местата ни на масата.
– Убиец ли е бил? Наркопласьор? Какъв?
– Достатъчно, Гуен.
– Чета новините. Имам си представа, че светът не е
само слънце и дъги.
– Искаш да знаеш? Добре. – Татко ми подава още една
чаша с вино. – Убийства, наркотици, всичко. Но най-сериозните му провинения са продажба на оръжие и трафик
на хора. За проституция. Жени. Деца.
Сбърчвам нос.
– Добре. Схванах.
– Основно са изпращани в Европа, но също така в Абу
Даби и Шанхай. Да не забравя и Лос Анджелис. В корабни
контейнери. Така ги пращат в Ел Ей.
33

– Благодаря ти за цветущата картина. – Сипвам
ориз и виндалу* в чиниите.
– Затворени в метална кутия с малко храна и вода и
кофа за тоалетна – продължава баща ми. – Бяха мъртви,
когато митничарите ги откриха. Четиринадесет момичета от Русия и Украйна.
– Господи. Стига – казвам аз. – Подобен разговор не
е подходящ за вечеря.
– Поиска да знаеш, затова ти разказвам. – Татко
сочи към стола ми. – Опитай се да не опознаваш света,
колкото се може по-дълго време, Гуен. Защото той не е
никак розов.
Докато се намествам на мястото си, баща ми ми сипва вино с грацията на сервитьор в изискан ресторант.
– Votre vin, mademoiselle** – казва той.
– Merci – отговарям аз и се заемам с виндалуто.
Няколко минути се храним в мълчание и стаята е погълната от тишина, нарушавана единствено от дъвкането ни, жуженето на хладилника и шума отвън. Градът
винаги е там, напомня за себе си с клаксони, сирени, викове и писъци и дори когато си сам си заобиколен от кошер
с милиарди други пчели.
– Нещо се случи днес. В училище – съобщавам аз. –
Трябва да подпишеш един документ.
Татко повдига вежди и избърсва соса от брадичката
си със салфетка. Отивам при якето си, което е закачено
на дървената закачалка до вратата, и изваждам бележката от джоба за наказанието ми, която госпожа Уосърман
ми прати.
Баща ми разгъва листа и го гледа известно време.
* Индийско ястие, обикновено приготвено със свинско месо, потопено в
марината от вкиснало вино и чесън. – Бел. прев.
** От фр. – „Виното ви, госпожице“. – Бел. прев.
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– Какво, по дяволите, е това, Гуен?
– Просто еднодневно наказание.
– Просто еднодневно наказание? Това не е нещо малко.
Вдишвам дълбоко.
– Знам. Съжалявам.
– Какво се случи?
– Астрид Фугъл каза някои неща. Обидих я на френски
и един учител ни чу, и... сега съм наказана. Може ли просто да подпишеш бележката, моля?
– Какво точно каза Астрид Фугъл?
– Татко, не бяха приятни неща, ясно? Може ли да не
говорим повече за това? Моля те?
– Притеснен съм, Гуен. Ти не си от момичетата, които биха се вързали на подобно нещо. Наясно си, че ако не
налапваш примамката, няма да имаш проблеми.
Пред очите ми пада нещо подобно на електрическа
мъгла. Поглеждам настрани и стискам здраво ръба на
стола. Много искам да му споделя за шамара на Астрид,
но тогава ще го разочаровам, че не съм отвърнала или че
не съм я изказала.
– Имам предвид, Гуен, че това не е първият път. Същото беше с онова момче в Дубай, помниш ли? Как се
казваше? И онова момиче в Москва, Света. Нещата се
повтарят отново.
– Проклятие, просто подпиши бележката! – Думите
експлодират навън, преди да успея да ги спра. Ставам
права, въздухът като че ли отказва да влезе в дробовете
ми, когато се опитвам да вдишам. Искам да се скрия в
стаята си. Татко тръгва след мен и ме вика по име, но
успявам да затръшна вратата, преди да е успял да влезе.
Той чука учтиво и ме пита дали съм добре. Разбира се,
отвръщам му аз. Перфектно. Какво има?, продължава да
настоява той. Този път не отговарям. Виждам сянката
35

на краката му през пролуката под вратата, докато се
чуди дали да ми даде пространство, или да продължи с
въпросите. В крайна сметка ме оставя.
Какво има?, попита ме той. Иска ми се да му отговоря, че мразя това място. Мразя „Дантън“ и всички в него.
Мразя работата му и всичко свързано с нея. Има деца на
моята възраст, които винаги са живели в една и съща
къща. Има деца на моята възраст, които имат едни и
същи приятели от детската градина. Имат куче, двор и
тенис топка на покрива, която е отскочила там, когато
са били на десет.
Претърсвам чекмеджето на нощното си шкафче за
шишенцето лоразепам, лапам едно от малките хапчета и преглъщам със слюнка. Това е успокоително, което
използвам от няколко години. При нужда, така пише на
етикета. Само дето хапчетата ми свършват, защото
при нужда означава много често, откакто сме се преместили в Ню Йорк. Успокоителното ще започне да действа след около двадесет минути, ще покрие раменете ми
с топло одеяло и ще ми каже, че Астрид Фугъл, шамарът
и унижението не са чак от такова значение, каквото им
придавам. Това хапче играе ролята на най-добра приятелка.
До шишенцето с лоразепам е другото ми успокоително – тесте карти за игра. Изваждам ги от смачканата
им кутийка и започвам да ги бъркам, отново и отново.
Постоянният математически ритъм на лакираната хартия върху кожата на пръстите и дланите ми ме успокоява по странен начин, сякаш страдам от обсесивно-компулсивно разстройство. Паднах си по това забавление,
след като гледах как уличните мошеници във Венецуела
скубят туристите с така наречените „игри“, които
всъщност са просто измама. През годините станах доб
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ра в доста трикове и сега картите ми служат като терапия, необходима да се приложи преди лоразепамът да
започне да се разтваря.
От прозореца ми се понася звук на сирени – мощни
са като тези на пожарните коли. Някъде нещо гори. Събирам картите и отново започвам да ги бъркам, а през
това време изсъскват въздушните спирачки на автобус
и клаксонът на такси. Някакъв пияница се оплаква, че
са му взели парите и че Исус се връща. Да идва по-бързо,
че ми се иска да се махна от тук. Изгонвам мисълта от
главата си и продължавам да бъркам картите, пръстите
ми създават и пресъздават отново и отново един подреден пластичен свят на шансове и вероятности, една нова
вселена на победители и губещи.
*

*

*

Събуждам се и виждам, че часът е 23,46 – шибаният
лоразепам – и рожденият ден на баща ми е почти към
края си. Ставам от леглото и отварям вратата.
Татко седи на дивана с лаптопа си. Влизам в кухнята
и изваждам кутията със сладкишите от хладилника. В
нея кексчето с червената глазура се е килнало на една
страна и не изглежда никак добре. Вземам го за себе си.
Претърсвам чекмеджетата и намирам кибрит и свещичка във формата на петица, поради някаква причина сме я
взели с нас от Москва, където посрещнах петнадесетия
си рожден ден. Странно е колко сантиментален е татко,
що се отнася до такива дребни неща.
Заставам на прага на кухнята с чиния с двете кексчета и стоя така, докато баща ми не вдига поглед и не
ме забелязва. Затваря лаптопа и прибира очилата в
джоба си.
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– Съжалявам за скучния рожден ден – извинявам се аз
и сядам на ръба на дивана до него.
– Няма ли да пееш?
– Определено не. Пожелай си нещо.
Минава секунда, докато татко мисли, след което издухва пламъка на свещичката. Взема внимателно кексчето и отхапва от него.
– Лимон – констатира той. – Помниш.
Забелязвам книга с меки корици на дивана, полупокрита от лаптопа му.
– Какво четеш?
Татко я взема със свободната си ръка и ми я показва.
„1984“ на Джордж Оруел, старо издание, износено и опърпано.
– Не я чета. Ще я заема на приятел – обяснява той. –
Чела ли си я?
– Не.
– Трябва да го сториш. Антиутопично бъдеще. Или
може би антиутопично настояще.
Настояще. Вдигам раницата от пода и започвам да
ровя в нея, докато не намирам малката кутийка.
– Взех ти нещичко.
Татко приема подаръка, присвива очи и бърчи нос.
– Да не е... въдица?
– Стига.
– Не. Може би е нова кола.
– Престани! – скастрям го аз. – Просто отвори кутийката!
Татко повдига капачето едва и надниква, все едно онова, което е вътре, може да го ухапе. Когато вижда съдържанието, лицето му се променя.
– Гуендолин Блум, какво си направила? – пита той
със същия тон, който използва, когато е ядосан. Изважда
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съдържанието на кутийката и я пуска в скута си. Държи
писалката нежно, сякаш е малко пиленце. Вадя една тетрадка от раницата си.
– Ето – подавам му я. – Разпиши я.
Баща ми допира върха на писалката върху хартията
и надрасква нещо, което прилича на подпис. В началото
липсва мастило и писецът оставя единствено сухи очер
тания. След това течността потича, тя е елегантно
синя, някак си аристократична. Прекрасна е!, написва той.
– Наистина? Сериозен ли си?
– Повече от прекрасна е. Луд съм по нея. Кара ме да се
чувствам като... истински аристократ – последните думи
са изречени с лош английски акцент.
Засмивам се, а татко ме прегръща. Отпускам глава на
рамото му и чувам как сърцето му бие бавно и ритмично.
Ако не споменаваме къщата в предградията и купищата
приятели, на които човек рядко може да разчита, какво ни остава? Семейство от двама пак си е семейство.
Достатъчно е. Имам намерение да му го кажа и макар да
е адски старомодно, нищо не може да ме разубеди да го
направя, но татко не ми дава тази възможност, защото
заговаря първи.
– Ще я взема с мен на утрешната командировка – казва той. – Ще съм най-готиният тип на срещата.
Утре? Отдръпвам се и сядам по-удобно.
– Къде ще ходиш?
Физиономията му се променя както всеки път, когато забравя да ми каже нещо.
– Щях да ти обясня, но ти заспа. Утре трябва да
отида в Париж.
Раменете ми увисват.
– Само за два дни. Ще летя утре сутринта, срещата
е вечерта и до вечерта на следващия ден ще съм си у дома.
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