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Започнах да харесвам дори самотата. С това не искам да кажа, че няма да се 

радвам на повече общуване с хората след края на годината, когато вече няма да 
съм помощница. Но наистина ми харесва да се качвам на малкия автомобил и да 
знам, че през следващите два часа път ще имам само голямото сиво небе и мечтите 
си. И ако в някой град случайно ми останат няколко свободни минути, с удоволствие 
обикалям по магазините и разглеждам витрините. В квартирата, където живея, 
имам четири настолни лампи, всички в различен цвят, но иначе еднакви, с 
подвижна поставка, която може да се огъва във всички посоки. Понякога ходя по 
магазините и търся друга подобна лампа на витрината не за да я купя, а просто да 
я сравня с моите у дома. 

Друг път така се вглъбявам в себе си, че ако неочаквано срещна познат, 
изпадам в нещо като шок, с който не мога веднага да се справя. Така стана 
например в онова ветровито утро, когато прекосявах паркинга пред 
бензиностанцията и видях Лора зад волана на спрения автомобил, гледаше 
невиждащо към шосето. Още бях доста далеч и за миг се изкуших да продължа 
нататък и да се направя, че не съм я забелязала, макар че не се бяхме виждали 
нито веднъж от седем години, откакто напуснахме Фермата. Знам, реакцията ми бе 
странна - тя беше една от най-добрите ми приятелки. Както казах, сигурно можеше 
да се обясни отчасти с това, че не обичах да ме изтръгват от мечтите ми. Но освен 
това от вида на Лора, която седеше сгърбена  в автомобила, веднага усетих, че е 
от помощниците, които току-що ви описах, и дълбоко в себе си отказах да научавам 
повече. 

Но отидох, разбира се, при нея. Докато вървях към колата ѝ, спряна встрани 
от другите, срещу мен духаше леден вятър. Лора беше облечена в торбест син 
анорак, косата ѝ - много по-къса от преди - бе залепнала за челото ѝ. Когато почуках 
на стъклото, тя не трепна и дори не се учуди да ме види след толкова време. Сякаш 
седеше и чакаше ако не точно мен, то пак някой от миналото. Щом ме видя, първата 
ѝ мисъл сякаш беше: „Най-после!“ Защото забелязах, че раменете ѝ се отпускат 
като от въздишка и тя веднага се пресегна да ми отвори. 

Поговорихме си двайсетина минути, тръгнах си в последния възможен 
момент. Говорихме главно за нея, колко е изтощена, колко трудно е било с един 
донор, колко мрази еди-коя си медицинска сестра и еди-кой си лекар. Чаках да видя 
предишната Лора със закачливата усмивка и неизбежните остроумия, но тя не се 
появи. Говореше по-бързо от преди и макар да ми се зарадва, понякога създаваше 
впечатлението, че ѝ е безразлично дали съм аз, или друг, стига да има с кого да си 
поприказва. 

Може би и двете сме чувствали, че е опасно да говорим за едно време, защото 
цяла вечност не отворихме дума за това. Към края обаче все пак споменахме Рут, 
Лора я била срещнала в една клиника преди няколко години, още докато Рут беше 
помощница. Започнах да я разпитвам, но на нея не ѝ се говореше и накрая 
възкликнах: 

- Е, все нещо трябва да сте си казали! 
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Лора въздъхна тежко. 
        - Нали знаеш как става - рече. – И двете бързахме. - После добави: - Пък 

и когато се разделихме във Фермата, не бяхме първи приятелки. Така че вероятно 
не сме били много радостни да се срещнем отново. 

- Не знаех, че и вие сте развалили приятелството си.  
Лора сви рамене. 
         -  Ами да. Нали помниш каква беше тогава? А след твоето заминаване 

стана още по-лоша. Започна да поучава всички. Ето защо се държах настрана от 
нея, това е. Не че сме се скарали, нищо подобно. Значи не си я виждала оттогава? 

- Не. Странно, но не съм я зървала нито веднъж. 
          - Наистина странно. Мислех, че често ще се срещаме. Ето, виждах Хана 

вече няколко пъти. И Майкъл X. - Тя помълча, сетне продължи: - Подочух, че Рут е 
изкарала много трудно първата операция. Слуховете са си слухове, но го чух от 
много места. 

- Стигна и до мен - потвърдих аз. 
- Горката Рут. 
Помълчахме малко. След това Лора попита: 
- Кати, вярно ли е? Че вече ти позволяват сама да си избираш донорите? 
Тя не зададе въпроса си с укорителен тон, с какъвто понякога ме питат, затова 

кимнах и отвърнах: 
- Невинаги. Но с някои донори мина добре и от време на време имам думата. 
- Щом е така, защо не станеш помощница на Рут? - предложи Лора. 
Свих рамене. 
- Мислила съм за това. Но не съм сигурна, че ще е правилно. 
Лора ме погледна озадачено. 
- Но вие бяхте толкова близки! 
- Да, бяхме. Но и с мен стана същото, както с теб, Лора. Към края отношенията 

ни се влошиха. 
- О, но това е било отдавна. Сега ѝ е тежко. Чух, че и с помощниците не се 

разбирала. Многократно са ѝ ги сменяли. 
- Нищо чудно - отбелязах аз. – Представяш ли си? Какво е да си помощница 

на Рут? 
     Лора се засмя, за миг очите ѝ грейнаха и аз си помислих, че ще прихне. Но 

пламъчето в тях изгасна и лицето ѝ си върна умореното изражение. 
Поговорихме още малко за нейните трудности и най-вече за една медицинска 

сестра, която ѝ имала зъб. После стана време да тръгвам и се пресегнах да отворя 
вратата с думите, че при следващата среща ще продължим разговора. Но и двете 
съзнавахме ясно нещо, което не бяхме споменали, чувствахме, че не е хубаво да 
се разделим така. Сега вече съм сигурна, че в онзи миг си мислехме едно. После 
Лора каза: 

- Странно. Като си помисля, че там вече няма нищо. 
Отново се обърнах с лице към нея. 
- Да, наистина странно - отвърнах. - Все не мога да повярвам. 
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- Странно - повтори Лора. - Какво ли значение би могло да има за мен сега? 

Но има. 
- Разбирам те много добре. 
Едва след тези думи, когато най-после споменахме закриването на Хейлшам, 

изведнъж се почувствахме отново близки и се прегърнахме не толкова за да се 
утешим една друга, колкото заради Хейлшам, сякаш да потвърдим, че той 
продължава да живее в нашите спомени. После наистина трябваше да тръгвам и 
аз забързах към автомобила. 

 
 


