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– Знаеш ли, че наблизо е била нападната възрастна 
жена? – пита Карла и премята дългата си черна конска 
опашка през рамо. – Всъщност се е случило в Уеймът, но 
би могло да бъде и тук. Половината ѝ глава е била смаза-
на, когато са я открили. 

Последното е изречено с приглушен глас, но поне със 
слуха проблеми нямам. Ще ми се Карла да не ми разправя 
такива неща; у мен остава чувство на безпокойство дълго 
след като съм забравила самите истории. Потръпвам и 
поглеждам през прозореца. Не мога да се сетя в коя посока 
е Уеймът. Прелита птица. 

– Има ли достатъчно яйца? 
– Много, така че няма нужда да излизаш днес. 
Тя взема картона ми, кимва ми и не отмества поглед, 

докато не кимна в отговор. Чувствам се като ученичка. 
Само преди миг нещо се въртеше в главата ми, някаква 
история, но сега изгубих нишката. С „имало едно време“ 
ли започваше? Имало едно време стара, много стара жена 
на име Мод, която живеела в гъста тъмна гора. Не мога 
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да се сетя какво следва. Вероятно, че чакала дъщеря ѝ да 
я посети. Жалко, че не живея в приятна къщурка в тъмна 
гора, много би ми допаднало. И внучката ми би могла да 
ми носи храна в кошница. 

Тропот някъде в къщата ме кара да зашаря с поглед из 
дневната, има животно, животно за обличане и носене 
навън, преметнато на облегалката на дивана. На Карла 
е. Тя никога не го закача, подозирам, че се бои да не го 
забрави. Не мога да отместя поглед от него, убедена, че 
ще помръдне, ще припне към ъгъла или ще ме изяде и ще 
заеме моето място. А Кейти ще каже нещо за големите му 
очи, големите му зъби. 

– Цял куп консерви с праскови! – обажда се Карла от 
кухнята. Карла, гледачката. Наричат ги „гледачи”. – Тряб-
ва да престанеш да купуваш храна – провиква се отново тя. 
Чувам стържене по кухненския плот. – Имаш достатъчно 
за цяла армия. 

Достатъчно храна. Никога не е достатъчно. По-голяма-
та част като че ли някак изчезва, не мога да я открия, след 
като съм я купила. Не знам кой изяжда всичко. Дъщеря 
ми е същата. „Стига вече консерви, мамо”, казва, докато 
преравя шкафовете ми при всяка възможност. Като нищо 
е възможно да храни някого. Половината неща изчезват, 
щом си тръгне, а след това се чуди защо трябва отново да 
пазарувам. И без това не са ми останали много удоволст-
вия в този живот. 

– Не са ми останали много удоволствия – казвам и се 
надигам в креслото, за да може гласът ми да стигне до кух-
нята. Отстрани в креслото са натикани лъскави обвивки 
от шоколадови бонбони; шумолят между възглавниците 
и аз ги избутвам встрани. Съпругът ми Патрик все ми 
се караше, че ям много бонбони. Хапвах ги често у дома. 
Доставяше ми удоволствие да лапна такъв с лимонов пъл-
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неж или с карамел, когато ми се прище, тъй като не ни 
бяха позволени в телефонната централа – никой не иска 
да разговаря с телефонистка с пълна уста. Но той твърде-
ше, че ще си разваля зъбите. Винаги съм подозирала, че 
се тревожеше повече за фигурата ми. Ментовите бонбони 
бяха нашият компромис и аз още ги обичам, но сега няма 
кой да ме спре да изям цяла кутия шоколадови бонбони 
с карамел, ако искам. Мога дори да започна още със ста-
ването сутрин. Сега е сутрин. Знам го, защото слънцето 
осветява хранилката за птици. Огрява нея сутрин и бора 
привечер. Трябва да мине целият ден, преди слънцето да 
стигне до дървото. 

Карла идва в дневната, леко се привежда и събира опа-
ковките от бонбони около краката ми. 

– Не знаех, че си тук, мила – казвам. 
– Приготвих ти обяда – тя сваля чифт гумени ръкави-

ци. – В хладилника е, сложила съм бележка. Сега е девет и 
четиресет, опитай се да не го ядеш преди дванайсет, става 
ли? 

Говори така сякаш задължително поглъщам всичко в 
мига, в който си тръгне. 

– Имам ли достатъчно яйца? – питам, изведнъж почув-
ствала глад. 

– Предостатъчно – отвръща Карла и оставя картона ми 
на масата. – Сега тръгвам. Хелън ще дойде по-късно, чу 
ли? Довиждане. 

Входната врата се хлопва и чувам Карла да заключва 
след себе си. Заключва ме вътре. Гледам я през прозореца 
да крачи по алеята. Облечена е с палто с обкантена с кожа 
качулка върху униформата. Гледачка във вълчи одежди. 

Когато бях момиче, щеше да ми е приятно цялата къща 
да е на мое разположение, да ям неща от килера, да об-
личам най-хубавите си дрехи, да си пускам грамофона и 
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да лежа на пода. Сега бих предпочела да имам компания. 
Лампата е оставена да свети и кухнята прилича на празна 
сцена, когато отивам да прередя шкафовете си и да про-
веря какво ми е оставила Карла за обяд. Почти очаквам 
някой да дойде – майка ми с покупки или татко, награбил 
голяма фуния с риба и картофки, и да каже нещо драма-
тично като реплика от пиесите в „Пиър Тиътър”. Татко ще 
каже: „Сестра ти замина”, ще последва звук от барабани 
или тромпет, или нещо от този род, а мама ще добави: 
„Никога няма да се върне” и ще стоим втренчени един в 
друг, за да създадем напрежение у публиката. Изваждам 
чиния от хладилника и се чудя каква ли ще бъде моята 
реплика. На чинията има бележка: Обяд, който Мод да 
изяде след дванайсет часа. Махам прозрачното фолио. 
Сандвич със сирене и домат. 

След като приключвам с яденето, се връщам обратно в 
дневната. Толкова е тихо тук; дори часовникът ми не тик-
така шумно. И все пак показва часа. Наблюдавам бавното 
придвижване на стрелките над газовата камина. Имам да 
запълня цели часове от деня и в един момент се налага 
да включа телевизора. Дават едно от онези предавания на 
канапета. Двама души на канапе се навеждат към друг на 
отсрещното канапе. Усмихват се, клатят глави и накрая 
онази, дето е сама на канапето, се разплаква. Не мога да 
разбера защо е всичко това. Следва предаване, в което 
хора ходят в различни къщи и търсят вещи за продаване. 
От ония грозотии, дето са изненадващо ценни. 

Преди няколко години бих се ужасила от себе си – да 
гледам телевизия през деня! Но какво друго да правя? 
Понякога чета, но вече не успявам да схвана логиката на 
сюжета в романите и никога не си спомням докъде съм 
стигнала. Мога да си сваря яйце. Мога да хапна яйце. И 
мога да погледам телевизия. После просто чакам: Карла, 
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Хелън, Елизабет. 
Елизабет е единствената приятелка, която ми е остана-

ла; другите са или в дом, или в гроба. Тя е много запалена 
по тези предавания за продаване на вещи и таи надежда 
някой ден да открие неоценено съкровище. Купува вся-
какви ужасни чинии и вази от благотворителни магазини 
и стиска палци да попадне на съкровище. Понякога и аз 
ѝ купувам вещи, обикновено крещящи порцеланови дре-
болийки, това е нещо като игра – кой ще открие най-гроз-
ното керамично изделие в „Оксфам”. Доста детинско, но 
стигнах до извода, че когато съм с Елизабет, когато се сме-
ем заедно, единствено тогава се чувствам в своята кожа. 

Минава ми през ума, че трябваше да си припомня ня-
каква подробност за Елизабет. Вероятно е искала да ѝ за-
неса нещо. Варено яйце или шоколад. Синът ѝ я държи на 
мизерни дажби. Не харчи пари дори за себе си, например 
да си купи нова самобръсначка. Елизабет казва, че кожата 
му е претрита от бръсненето и се бои, че сам ще си пре-
реже гърлото. Понякога ми се иска да го направи. Скъ-
перник. Ако не наминавам да ѝ оставям по нещичко, тя 
съвсем ще се стопи. Тук имам бележка, на която пише да 
не излизам, но не разбирам защо. Нищо няма да ми стане, 
ако отскоча до магазина. 

Пиша списък, след това обличам палтото си, намирам 
ключовете и шапката, проверявам дали съм сложила клю-
човете в правилния джоб, а после още веднъж при вход-
ната врата. По паважа има бели ивици, където охлювите 
са пълзяли през нощта. На тази улица винаги се събират 
много умрели, след като е валяло. Но от какво са тези сле-
ди, чудя се кое в охлюва кара дирите му да побеляват така?

– Не пребледнявай, мило охлювче – казвам и се навеж-
дам колкото мога повече, за да огледам по-добре. Не мога 
да се сетя откъде е тази фраза, но е възможно да се отнася 
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точно за това. Трябва да се постарая да запомня да прове-
ря, щом се прибера у дома. 

Магазинът не е далеч, но се уморявам, докато стигна 
до там и по някаква причина все завивам в погрешна по-
сока, което означава, че още веднъж трябва да заобиколя. 
Чувствам се както след края на войната. Често се губех из 
града със срутените от бомби сгради, изненадващи оголе-
ни пространства и пътища, препречени от тухли, мазилка 
и изпотрошени мебели. 

„Кароус” е тясно магазинче, претъпкано със стоки, 
които не ми трябват. Да ги бяха махнали тези редици от 
стелажи с бира, та да се отвори място за нещо полезно. 
Магазина винаги го е имало, още от детството ми е тук. 
Промениха единствено табелата преди няколко години. 
Сега пише „Кока-Кола”, а „Кароус” е свряно отдолу като до-
пълнение. На влизане го прочитам на себе си, а след това 
прочитам списъка си на глас, застанала до рафт с кутии. 
Някакви зърнени закуски от различни марки. 

– Яйца, мляко... въпросителна... шоколад – извъртам 
леко листчето към светлината. В магазина мирише уютно 
на картон, сякаш съм в килера у дома. – Яйца, мляко, шо-
колад – изричам думите, но не мога да се сетя как изглеж-
дат тези неща. Възможно ли е да са в някоя от кутиите 
пред мен? Продължавам да си повтарям тихичко списъ-
ка, ходя из магазина, но думите започват да губят смисъл, 
звучат като песнопение. В края пише и „тиквички”, но не 
съм сигурна, че ги продават тук. 

– Мога ли да ви помогна, госпожо Хоршам?
Редж се навежда над тезгяха, сивата му жилетка про-

висва, закача се за пластмасовата стойка с дребни бонб-
они и по нея остават мъхчета. Наблюдава ме, докато оби-
калям. Любопитен нахалник. Не знам какво точно пази. 
Веднъж си тръгнах с нещо. Чудо голямо. Беше просто 
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пликче с повехнала маруля. Или беше буркан със сладко 
от малини? Забравила съм. Така или иначе си го полу-
чи обратно, нали? Хелън го върна и толкова. Не е като и 
той да не е грешил – често ми се е случвало да получавам 
по-малко ресто през годините. Държи този магазин от 
десетилетия, време му е да се пенсионира. Но пък майка 
му не се отказа от работата си тук чак докато не навърши 
деветдесет, така че вероятно ще се задържи още известно 
време. Зарадвах се, когато старицата най-после спря да 
работи. Закачаше ме всеки път, щом влезех в магазина, 
защото я бях помолила да получи едно писмо от мое име, 
когато бях момиче. Писах на убиец и не исках отговорът 
да пристигне в дома ми, освен това се бях представила с 
името на филмова звезда, не със своето. Отговор така и не 
пристигна, но майката на Редж си беше помислила, че ча-
кам любовно писмо и продължи да ме занася дълго след 
като се бях омъжила. 

За какво всъщност дойдох? Препълнените рафтове 
ми се мръщят, докато обикалям между тях, а линолеумът 
в синьо и бяло се взира в мен, мръсен и напукан. Кош-
ницата ми е празна, но ми се струва, че съм поседяла из-
вестно време тук; Редж ме наблюдава. Посягам към нещо: 
по-тежко е, отколкото предполагах и ръката ми изведнъж 
увисва от тежестта. Това е консерва с нарязани праскови. 
Точно така. Слагам още няколко консерви в кошницата си 
и премятам дръжките на свивката на ръката си. Тънките 
ѝ метални решетки се удрят в хълбока ми, докато вървя 
към касата. 

– Сигурна ли сте, че за това дойдохте? – пита Редж. – 
Купихте доста консерви с праскови, като бяхте тук вчера. 

Свеждам поглед към кошницата. Истина ли е това? На-
истина ли съм купила същите вчера? Той се прокашля и 
виждам весели пламъчета в очите му. 
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– Напълно сигурна съм, благодаря – заявявам катего-
рично. – Щом искам нарязани праскови, мога да си ги 
купя. 
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