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Едно от нещата, които би ми се наложило да обяснявам на момичетата у дома, 

ако им разказвах тази история, би било обикновената думичка „ужас“. За хората от 

моето село тя има съвсем друг смисъл.  

Във вашата страна, ако не си бездруго достатъчно ужасèн, отиваш да гледаш 

филм на ужасите. След прожекцията излизаш от киното и докато крачиш в нощта, 

за известно време всичко ти се струва стряскащо. Може би пред входа на дома ти 

дебне убиец? Минава ти такава мисъл, защото в жилището ти свети, а си убеден, 

че не си оставил така. А докато си сваляш грима пред огледалото, съзираш 

странно изражение в собствените си очи. Това не си ти. В продължение на час си 

като обсебен, нямаш вяра на никого, а после усещането се утаява. Ужасът във 

вашата страна се приема на дози, сякаш за да си напомниш, че не страдаш от 

него. 

За мен и за момичетата от моето село ужасът е болест, която поразява всички. Не 

е заболяване, от което можеш да се излекуваш, като станеш и оставиш меката 

червена седалка в киносалона се вдигне зад гърба ти. Би било хубав фокус. Ако 

можех да го направя, повярвайте ми, вече да съм напуснала киносалона. Щях да 

се кикотя с момчето, дето продава билети, да подавам монети от по една лира в 

замяна на топли пуканки с масло и да казвам: Ехей, слава богу, че всичко свърши, 

това е най-страшният филм, който някога съм гледала, другия път май ще 

предпочета комедия, или някоя романтична драма с целувки. Ала от филма на 

спомените не излизаш лесно. Където и да отидеш, той продължава. Та като 

казвам, че съм бежанка, това означава, че бягството е невъзможно.  

Понякога се питам колко са хората като мен. Хиляди, вероятно, носят се из 

океаните точно в този момент. Между нашия и вашия свят. Ако не можем да 

платим на трафиканти да ни превозят, се тъпчем в товарни кораби. В пълен мрак, 

в контейнери със стока. Дишаме почти безшумно в тъмното, гладни, заслушани в 

странните клопащи звуци на корабите, вдишваме мириса на нафта и боя, унесени 

от постоянното боботене на двигателите. Будни през нощта, заслушани в песента 

на китовете, която се надига от морските дълбини и отеква в кораба. Всички 

шептим, молим се, мислим. А за какво мислим? За физическата си безопасност, 

за душевното си спокойствие. За всички тези мечтани държави, на които в 

момента се сервира във фоайето. 

Намерих си място в голям железен кораб, а ужасът намери място вътре в мен. 

Когато напуснах своята родина, си мислех, че съм избягала, но тук, в открито 

море, започнах да сънувам кошмари. Бях твърде наивна да се заблуждавам, че 

съм напуснала страната си без нищо. Носех тежко бреме. 
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Разтовариха кораба в едно пристанище в устието на река Темза. Не минах по 

подвижното мостче, бях отведена от кораба от имиграционните ви власти, които 

ме задържаха. В Центъра за настаняване нямаше шега. Какво да кажа? 

Системата ви е жестока, но много от вас бяха любезни с мен. Изпращахте пакети 

с вещи. Обличахте ужаса ми в обувки и цветни ризи. Изпращахте му лак да си 

боядисва ноктите. Също книги и вестници. Сега ужасът може да говори кралски 

английски. И благодарение на това сега можем да говорим за храм и убежище. 

Благодарение на това мога да ви разкажа малко – надве-натри, както казваме в 

моята страна – от какво бягам. 

В живота мъжете могат да ти причинят такива неща, че вярвайте ми, по-добре да 

се самоубиете предварително. Осъзнаете ли го, очите ви започват да шарят 

насам-натам безспир, да дебнат за момента, когато мъжете ще дойдат. 

В Центъра ни учеха да проявяваме упорство и дисциплина, за да преодолеем 

страховете си. Ето на каква дисциплина се научих: попадна ли на ново място, 

първата ми работа е да си осигуря начин за евентуално самоубийство. Ако 

мъжете се изсипят изневиделица, трябва да си осигуря ход. Когато за първи път 

влязох в банята на Сара, си казах: Ето, Пчеличке, тук можеш да счупиш 

огледалото на шкафчето за лекарства и да си прережеш вените с парчетата. 

Когато Сара ме заведе на обиколка с колата, си рекох: Тук, Пчеличке, ще смъкнеш 

прозореца, ще си откопчаеш колана и ще се метнеш навън, без суетене, пред 

първия камион, който се изпречи на пътя ти. А когато със Сара отидохме на 

разходка в Ричмънд Парк, тя се любуваше на гледката, а аз търсех хралупа, 

където бих могла да се скрия и да лежа там неподвижно, докато някой ден от мен 

остане само мъничък бял череп, който лисиците и зайците ще побутват с меките 

си влажни муцунки.  

Ако мъжете дойдат внезапно, съм готова да се самоубия. Жал ли ви е за мен, 

задето разсъждавам така? Ако мъжете дойдат и ви заварят неподготвени, тогава 

на мен ще ми е жал за вас.  

През първите шест месеца в Центъра всяка нощ крещях, а през деня си 

представях хиляди начини за самоубийство. Бях измислила вариант за всяка от 

ситуациите, в която би могло да попадне момиче като мен в Центъра. В лазарета 

– морфин. В стаята на чистачките – белина. В кухнята – врящо олио. Мислите, че 

преувеличавам? Някои от другите, които бяха задържани заедно с мен, наистина 

правеха такива неща. Служителите извозваха труповете нощем, защото на 

местните хора нямало да им е приятно да гледат как линейки бавно напускат 

мястото. 

Ами ако ме освободят? И отида на кино и се наложи да се самоубия там? Ще се 

хвърля от апаратната. Ами в ресторант? Ще се скрия в най-големия хладилник и 
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ще се унеса в дълъг, хладен сън. На плажа? На плажа ще открадна фургон за 

сладолед и ще го откарам в морето. Няма да ме видите никога повече. 

Единственото доказателство за съществуването на уплашено момиче от Африка 

ще бъдат две хиляди разтопени сладоледа, чиито опаковки ще се полюшват по 

хладните сини вълни.  

След сто безсънни нощи най-накрая си бях измислила начини за самоубийство 

във всяко ъгълче на Центъра, както и в околността, но въпреки това продължавах 

да мисля по въпроса. Залинях от ужас и ме настаниха в лазарета. Далеч от 

останалите задържани лежах под колосаните чаршафи и прекарвах всеки ден 

сам-самичка в мислите си. Знаех, че имат намерение да ме депортират, затова 

започнах да си представям как се самоубивам у дома в Нигерия. Беше почти 

същото като да се самоубия в Центъра, само дето обстановката щеше да е по-

приятна. Това беше малко и неочаквано щастие. Отнемах живота си отново и 

отново в гори, в притихнали селца, по планински склонове.  

В тези тъй прелестни места тайничко се реех над това деяние. Веднъж, в 

непроходима душна джунгла, която миришеше на влажен мъх и маймунски 

екскременти, отделих почти цял ден да сека дървета, от които да издигна висока 

кула, че да мога да се обеся. Имах мачете. Представях си лепкавата смола по 

дланите си, сладкия й меден вкус, приятната умора в ръцете заради сеченето, 

крясъците на маймуните, ядосани, че им сека дърветата. Във въображението си 

се бях развихрила и пристягах стволовете на дърветата с лиани и увивни 

растения, като използвах специален възел, показан ми от Нкирука. Беше си 

сериозно начинание за малко момиче. Изпитах гордост. В края на дългия ден, 

докато лежах самичка в леглото си в лазарета и издигах кулата, от която да се 

самоубия, осъзнах, че съм могла просто да се покатеря на някое дърво в 

джунглата и да скоча с глупавата си глава надолу върху някой камък. 

Тогава за пръв път се усмихнах. 

Започнах да ям храната, която ми носеха. Казах си: трябва да си пазиш силите, 

Пчеличке, иначе как ще се самоубиеш, когато му дойде времето – тогава ще 

съжаляваш. Започнах да ходя до столовата в часовете за хранене, за да си 

избирам сама менюто, вместо да ми носят каквото дойде. Започнах да си задавам 

въпроси като: Кое ще ми даде повече сили, за да мога да се самоубия? Морковите 

или грахът? 

В столовата имаше телевизор, който работеше непрекъснато. Започнах да 

научавам повече за живота във вашата страна. Гледах различни предавания: 

„Островът на любовта“, „Кухнята на ада“, „Стани богат“ и си представях как се 

самоубивам по време на всяко от тях. Удавяне, ножове и помощ от публиката. 
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Един ден служителите в центъра раздадоха на всеки от нас книга със заглавие 

„Животът във Великобритания“. В нея се разказва историята на вашата страна и 

как да се впишем в нея. Въобразявах си как бих се самоубила по времето на 

Чърчил (заставам под бомбите), на Виктория (хвърлям се под кон) и при Хенри 

VIII (женя се за Хенри VIII). Чертаех планове за самоубийство при лейбъристки и 

консервативни правителства и разбрах защо не е било важно дали имаш план за 

самоубийство при либерал-демократите. Започнах да проумявам как 

функционира страната ви.  

Изписаха ме от лазарета. Все още крещях нощем, но не всяка нощ. Осъзнах, че 

нося два товара. Да, единият беше ужас, но другият се оказа надежда. Дадох си 

сметка, че съм се самоубила за нов живот.  

Четях романите ви. Четях вестниците, които ми изпращахте. В авторските рубрики 

подчертавах хубави изречения и търсех всички думички в речника. Упражнявах се 

часове наред пред огледалото, докато накарам сложните думи да стоят 

естествено в устата ми.  

Четях много за кралското семейство. Харесвам кралицата ви повече от 

английския й. Знаете ли как може да се самоубие човек по време на градинско 

парти с кралица Елизабет Втора на голямата морава пред Бъкингамския дворец в 

Лондон, ако случайно е поканен? Аз знам. Аз бих се самоубила със счупена чаша 

за шампанско или може би с остра щипка на омар, или дори с парченце 

краставица, което да засмуча в трахеята си, ако мъжете внезапно се появят. 

Често се питам, какво би направила кралицата, ако мъжете внезапно се появят. 

Не можете да ме убедите, че тя не мисли доста по този въпрос. Когато прочетох в 

„Животът във Великобритания“ какви неща са се случвали с жени, работили за 

кралицата, осъзнах, че тя би трябвало непрекъснато да мисли за това. 

Предполагам, че ако с кралицата се срещнем, ще установим колко много общо 

има помежду ни. 

Понякога кралицата се усмихва, но ако човек се вгледа в очите й на портрета 

върху банкнотата от пет лири, ще види, че тя също мъкне тежък товар. И 

кралицата, и аз сме готови за най-лошото. Пред хора ще видите и нея, и мен 

усмихнати, понякога дори засмени, но ако някой мъж ни погледне по определен 

начин, и двете ще се погрижим да сме мъртви, преди да ни е докоснал с пръст. Аз 

и кралицата на Англия – ние няма да ви доставим това удоволствие.  

Добре се живее така. След като веднъж си приел мисълта за смъртта, ужасът не 

те тормози толкова. Затова бях напрегната, но се усмихвах, защото бях готова да 

умра онази сутрин, когато ни пуснаха от Центъра. 
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