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1.

През ноември миналата година една книга спаси жи-
вота ми. Знам, звучи нереално. На мнозина – може би
дори налудничаво, някак мелодраматично. Но е сама-
та истина.

Не че някой се е целил в сърцето ми и куршумът като
по чудо се е отплеснал и се е забил в дебел, подвързан с
кожа том със стиховете на Бодлер, както сме свикнали
да гледаме по филмите. Чак толкова интересен животът
ми не е.

Не, клетото ми сърце си беше наранено от по-рано.
В един ден, който се очертаваше да бъде като всички
други.

Още си го спомням с подробности. Последните гости
в ресторанта – група доста шумни американци, една
дискретна двойка японци и неколцина французи, увле-
чени в разгорещен спор – както винаги бяха забравили
да си тръгнат, а американците с многобройни “ааах” и
“ооох” блажено премляскваха шоколадовия мус.

Сюзет сервира десерта и както винаги ме попита дали
ще ми трябва за още нещо, а после доволна побърза да
си тръгне. А Жаки както винаги беше в лошо настрое-
ние, този път заради хранителните навици на туристи-
те, и въртеше очи, докато хвърляше с издрънчаване
ометените им чинии в съдомиялната машина.

– Ах, тези американци! Нищо не разбират от френ-
ска кухня, нищичко! Изяждат даже и украсите – защо
изобщо готвя за тези варвари! Иде ми да се откажа от
всичко, направо съм възмутен!

Той развърза престилката си и на излизане ми из-
ръмжа едно лека нощ, преди да се закандилка на стария



6

си велосипед и да изчезне в студената нощ. Жаки е стра-
хотен готвач и аз много го харесвам въпреки неизмен-
ната му начумереност, която мъкне със себе си като тен-
джера буябес1.

Той готви във “Времето на зрелите череши” още от-
както малкият тогава ресторант с червено-белите ка-
рирани покривки на улица “Принцес”, недалеч от ожи-
вения булевард “Сен Жермен”, е бил на баща ми. Моят
баща харесваше шансона за “времето на зрелите чере-
ши”, което толкова хубаво и толкова бързо отминава –
една жизнеутвърждаваща, но и малко меланхолична
песен за влюбените, които взаимно се намират и после
отново се изгубват. И макар че по-късно френската ле-
вица си избра песента за свой неофициален химн, като
символ на бунта и прогреса, мисля, че истинската при-
чина баща ми да нарече ресторанта си така е не толко-
ва желанието да увековечи Парижката комуна, колко-
то чисто лични спомени.

Това е мястото, където израснах. След училище сядах
с тетрадките си в кухнята посред дрънченето на тен-
джери и тигани и сред хиляди многообещаващи мириз-
ми, защото бях сигурна, че Жаки ми е приготвил някое
мъничко лакомство.

Жаки, който всъщност се казва Жак Огюст Бертон, е
от Нормандия – място, където погледът се простира до
хоризонта, където дори във въздуха се усеща солта, а
над безкрайното море вятърът си играе с облаците и
нищо не закрива гледката пред очите. Той не спира да
ми повтаря колко обича да се взира в безкрая, в безкрая!
Понякога в Париж му става твърде тясно и твърде шум-
но и тогава закопнява за брега.

– Който веднъж е усетил мириса на крайбрежието
Фльори, как ще свикне с парижкия смог, можеш ли да
ми кажеш!?

1 Рибена чорба от френското Средиземноморие. – Бел. ред.



7

Той размахва месарския нож и ме гледа укорително с
големите си кафяви очи, после с машинално движение
отмята от челото си тъмен кичур, който все повече и
повече – както забелязвам с известна тъга – се прошар-
ва от сребристи нишки.

Само допреди няколко години този як мъж, с големи
ръце, показваше на едно четиринайсетгодишно моми-
че с дълги тъмноруси плитки как се приготвя идеални-
ят крем брюле. Това беше първото нещо, с което впечат-
лявах приятелките си.

Всъщност Жаки не е какъв да е готвач. На младини е
работел в прочутата ферма Сен Симеон, в Онфльор,
малък град на Атлантическия океан, на който му се
носела славата, че приютява художници и артисти.

– Там наистина разбираха от стил, мила моя Орели.
Но колкото и да ругаеше Жаки, аз само тихичко се

усмихвах, защото знаех, че никога няма да ме напусне.
Както не го направи и през онзи последен ноември, ко-
гато небето над Париж се белееше като мляко, а хората
сновяха по улиците, увити в дебелите си вълнени шало-
ве. Това беше най-студеният ноември, който познавах в
Париж. Или само така ми се е струвало?

Няколко седмици преди това беше починал баща ми.
Просто така, без предупреждение, един ден сърцето му
решило да спре да бие. Жаки го намерил, когато, както
всеки следобед, отварял ресторанта.

Татко кротко си лежал на пода – заобиколен от прес-
ни зеленчуци, агнешки бутове, миди и подправки, кои-
то купил сутринта от пазара.

Той ми остави ресторанта си, рецептата за своя про-
чут любовен специалитет, с който, по думите му, преди
много години спечелил любовта на майка ми (тя е почи-
нала, когато съм била съвсем малка, така че няма как да
проверя дали не е послъгал малко), както и няколко умни
фрази за живота. Беше само на шейсет и осем години –
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твърде рано си отиде. Но така е с хората, които обичаме,
все ни се струва, че си отиват твърде рано.

– Годините не означават нищо. Важно е с какво са
изпълнени – беше казал веднъж баща ми, докато пола-
гаше рози върху гроба на майка ми.

И докато крачех в есента унило, но уверено по него-
вите стъпки, с прискърбие си дадох сметка, че вече съм
почти сама на света.

Слава богу, имах си Клод. Той работеше като худож-
ник в театъра и неговото огромно бюро, сложено под
прозореца на малкото му ателие в квартала на Басти-
лията, постоянно бе отрупано с рисунки и макетчета от
картон. Когато имаше някоя по-голяма поръчка, съвсем
се покриваше, понякога за цели дни. “Идната седмица
ме няма”, казваше в такива случаи той и с времето раз-
брах, че наистина нито си вдига телефона, нито отваря
вратата, колкото и напористо да звънях. Малко след това
отново се появяваше, сякаш нищо не е било. Показваше
се като дъгата в небето – недостъпен и прекрасен, целу-
ваше ме дръзко по устните, наричаше ме “малката”, а
слънцето си играеше на криеница в златисторусите му
къдри.

После ме хващаше за ръка и с блеснал поглед ме по-
веждаше към скиците си да ми ги покаже.

Знаех, че не бива да ги коментирам.
Няколко месеца след като се бях запознала с Клод на-

правих грешката да изразя обективното си мнение и с
наклонена встрани глава да разсъждавам на глас къде
може да се пипне още, за да стане по-добре. Клод се беше
втренчил изумено в мен, воднистосините му очи сякаш
щяха да прелеят от орбитите си и само с едно рязко дви-
жение на ръката той помете всичко от бюрото. Бои, мо-
ливи, листове, бурканчета, четки и картончета се
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завъртяха във въздуха като конфети, а изящният, гриж-
ливо изработен макет на сцена от Шекспировата “Сън
в лятна нощ” се пръсна на хиляди парчета.

Оттогава се въздържам от критически забележки.
Клод беше много импулсивен, много често менеше

настроенията си, беше много раним и много особен.
Всичко у него беше по “много”, като че ли нямаше сред-
но положение.

За почти двете години заедно никога не ми е хрумва-
ло да подлагам на съмнение отношенията си с този осо-
бен и крайно своенравен човек. Ако трябва да сме чест-
ни, всеки си има своите особености, мании и капризи.
Има неща, които правим, както и такива, които никога
не бихме правили, освен при някакви специални обсто-
ятелства. Неща, за които другите се смеят, клатят гла-
ви, дивят се.

Специални неща, които са само за нас.
Аз например си колекционирам мисли. В спалнята

ми има една стена с най-разноцветни листчета, целите
изписани с някакви разсъждения, които съм си запази-
ла, за да не ги забравя. Мисли за дочути разговори в ка-
фенето, за някой ритуал, както и много важните мисли
за целувките в парка през нощта, за сърцето, за някоя
хотелска стая, за ръце, градински пейки, снимки, за тай-
ни и кога се издават, за светлината в дърветата и за вре-
мето, когато тя угасва.

Моите бележчици стоят залепени на светлия тапет
като тропически пеперуди – уловени моменти, които
не служат за нищо друго, освен да ми бъдат подръка. A
когато отворя вратата на балкона и в стаята стане леко
течение, те потрепват, сякаш искат да отлетят.

– Какво е това?! – Клод беше вдигнал невярващо веж-
ди, когато за първи път видя колекцията ми от пеперу-
ди. Той бе застанал пред стената и с интерес се бе зачел
в някои бележки. – Книга ли ще пишеш?
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Аз се изчервих и поклатих глава.
– Боже мой, не! Правя го, защото... – за миг се замис-

лих, но не намерих никакво задоволително обяснение. –
Ами просто ей така. Без причина. Някои хора правят
същото със снимки.

– Това не е ли знак, че имаш някакво отклонение, мал-
ка моя? – попита Клод и после пъхна ръка под полата
ми. – Но няма значение, няма никакво значение, аз също
съм си малко луд... – той прокара устни по шията ми и
на мен ми стана горещо – по теб.

Няколко минути по-късно ние бяхме в леглото, ко-
сата ми бе причудливо разпиляна, слънцето се про-
крадваше през полуспуснатите завеси и рисуваше
трептящи кръгове по дървения под. Можех да залепя
още едно листче на стената: За любовта следобед. Но
се въздържах.

Клод беше гладен и аз направих по един омлет и за
двамата. Каза, че на момиче, което може да прави та-
кива омлети, са му простени всякакви странности. А,
ето и още нещо.

Винаги, когато съм нещастна или неспокойна, изли-
зам да купя цветя. Разбира се, харесвам цветя и когато
съм щастлива, само че в дните, когато нищо не ти върви,
цветята за мен са нещо като започване на чисто, нещо,
което остава съвършено, независимо от всичко.

Слагам няколко сини камбанки във вазата и ми става
по-добре. Отглеждам цветя на стария каменен балкон,
който гледа към двора, и това ми дава успокояващото
чувство, че върша нещо смислено. Направо се забравям,
докато развивам растенията от вестника, внимателно
ги освобождавам от найлоновите връзки и ги поставям
в саксии. Когато заровя ръце във влажната пръст, всич-
ко става съвсем просто, срещу грижите ми се възправя
цяла каскада от рози, хортензии и глицинии.
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Не обичам промените в живота си. Когато ходя на ра-
бота, избирам все едни и същи маршрути, имам си точ-
но определена пейка в Тюйлери, която тайничко съм си
нарекла моята пейка.

На стълбището в тъмното никога не се обръщам, защо-
то изпитвам натрапчивото чувство, че нещо ме дебне от-
зад, нещо, което ще ме сграбчи мигом щом се обърна.

Всъщност това със стълбището не съм го разказвала
на никого, дори на Клод. Мисля, че към онзи момент и
той не ми разказваше всичко.

През деня всеки от нас ходеше по свои работи. Какво
правеше вечер Клод, докато аз бях на работа в ресто-
ранта, не бях сигурна, че знам. А може би и не исках да
знам. Ала нощем, когато самотата се спускаше над Па-
риж, когато затваряха и последния бар и бухалите зъзне-
ха по улиците, аз се сгушвах в обятията му и се чувст-
вах сигурна.

Когато онази вечер угасих лампите в ресторанта и се
запътих към къщи с кутия, пълна с малинови макаро-
ни, още не подозирах, че ще заваря дома си толкова пуст,
колкото бях оставила ресторанта си. Както казах, денят
беше като всички останали.

Само дето Клод бе напуснал живота ми с три изрече-
ния.

На следващата сутрин се събудих и знаех, че нещо не е
наред. За жалост, не съм от хората, които се събуждат
веднага, а сега ме гнетеше и някакво, по-скоро неясно,
тягостно чувство, не толкова конкретна, натрапчива
мисъл. Лежах на меките, ухаещи на лавандула възглав-
ници, а от двора се чуваха приглушени шумове. Някак-
во ревящо дете, успокояващият глас на майка му, теж-
ки стъпки, които бавно се отдалечават, дворната врата,
която се затваря със скърцане. Примигнах и се обърнах
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на една страна. В просъница протегнах ръка и потърсих
опипом нещо, което очевидно вече го нямаше.

– Клод? – промърморих аз.
И тогава осъзнах. Клод ме беше напуснал!
Това, което снощи ми изглеждаше невероятно, а след

немалкото изпити чаши червено вино – дори толкова
невероятно, че като нищо можеше да мине и за сън, из-
веднъж доби в сивата ноемврийска утрин съвсем кон-
кретни очертания. Лежах неподвижно и се ослушвах,
но жилището беше тихо. Нищо не се чуваше от кухня-
та. Не се чуваше тракането на големите тъмнокафяви
чаши и тихото изругаване по адрес на изкипялото мля-
ко. Не се долавяше ободряващият аромат на кафе. Нито
тихото бръмчене на електрическа самобръсначка. Нито
дума.

Обърнах глава и погледнах през вратата на балкона.
Леките бели завеси не бяха спуснати и студената ут-
рин нахлуваше през стъклото. Аз се загърнах по-
плътно с одеялото и се опитах да си припомня как съм
влязла вчера сама с макароните в празния, тъмен апар-
тамент.

Само лампата в кухнята светеше и аз за миг се бях
втренчила неразбиращо в самотния натюрморт, изпре-
чил се пред погледа ми в светлината на черната метал-
на висяща лампа.

На старата кухненска маса имаше написана на ръка
бележка, застопорена с бурканче мармалад от кайсии,
с който Клод си мажеше хлебчето сутрин. Купа с пло-
дове. Стопена наполовина свещ. Две платнени салфет-
ки, небрежно навити на руло и пъхнати в сребърните
пръстени.

Клод никога не ми пишеше бележки. Той бе маниа-
кално привързан към мобилния си телефон и когато
имаше промяна в плановете му, винаги ми се обажда-
ше или ми пращаше есемес.
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– Клод? – извиках аз с надеждата за някакъв отговор,
но вече чувствах как ме стиска студената ръка на стра-
ха. Отпуснах ръце, макароните се плъзнаха от кутията
и се пльоснаха като в забързан кадър върху пода. Леко
ми се зави свят. Седнах на единия от четирите дървени
стола и безкрайно внимателно придърпах листчето към
себе си, сякаш това щеше да промени нещо.

Отново и отново препрочитах няколкото думи, кои-
то Клод бе изписал върху хартията със своя едър, заост-
рен почерк, и накрая дори ми се стори, че чувам дрез-
гавия му глас съвсем близо до ухото си, подобно на ше-
пот в нощта:

Орели,

Открих жената на живота си. Съжалявам, че това
се случи точно сега, но така или иначе щеше да стане.

Пази се,
Клод

В първия момент останах неподвижна. Само сърце-
то ми биеше лудо. Имах чувството, че земята се раз-
тваря под краката ми. Сутринта на излизане, в кори-
дора, Клод ме бе целунал особено нежно, или поне така
ми се стори. Не знаех, че това е предателска целувка.
Лъжа! Колко подло от негова страна да се измъква по
този начин!

В прилив на неконтролируем гняв смачках листа и го
захвърлих в ъгъла. Секунди по-късно вече клечах пред
него и хлипаща се опитвах да го изгладя отново. Изпих
чаша червено вино, после още една. Извадих си телефо-
на от чантата и започнах да звъня на Клод. Ту се молех
отчаяно, ту яростно ругаех. Сновях нагоре-надолу из
апартамента, ударих още една глътка, за да добия ку-
раж, и му изкрещях в слушалката веднага да ми отго-
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вори. Мисля, че пробвах поне двайсет и пет пъти, пре-
ди да започна да проумявам с мъчителна яснота, замъ-
глявана от време на време от алкохола, че опитите ми
са напразни. Клод беше вече на светлинни години от
мен и думите ми нямаше да стигнат до него.

Главата ме болеше. Станах и като сомнамбул се зараз-
хождах из апартамента, облечена в късата си пижама –
всъщност това беше доста голямото горнище на синьо-
бели райета от пижамата на Клод, което някак си съм
успяла да облека през нощта.

Вратата на банята беше отворена. За всеки случай над-
никнах вътре. Самобръсначката я нямаше, а също и
четката за зъби, както и парфюма “Арамис”.

Във всекидневната липсваше виненочервеното каш-
мирено одеяло, което бях подарила на Клод за рожде-
ния му ден, а на стола не висеше както обикновено не-
брежно захвърленият му тъмен пуловер. Нямаше го и
дъждобрана отляво на гардероба до входната врата.
Отворих рязко шкафа за дрехи в коридора. Няколко
празни закачалки тихо издрънчаха една в друга. Поех
си дълбоко въздух. Клод не бе забравил дори за чорапи-
те си в най-долното чекмедже. Явно беше планирал вни-
мателно изнасянето си, а аз се питах как е възможно да
не съм забелязала нищо, абсолютно нищо. Това, че възна-
мерява да си тръгне. Това, че е влюбен. Това, че докато
целува мен, е целувал и друга жена.

От високото, поставено в златиста рамка огледало,
което висеше в коридора над скрина, ме погледна соб-
ственото ми бледо, разплакано лице, подобно на бледа
луна, обградена от трепкащи тъмноруси вълни. Дълга-
та ми, разделена на път коса беше разчорлена както след
дива любовна нощ, само дето нямаше бурни прегръдки
и прошепнати клетви. “Косата ти е като на принцеса от
приказките – беше казал Клод. – Ти си моята Титания.”
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