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На Майкъл
Такава късметлийка съм да бъда заедно с теб
в това пътуване.
(Може би защото двамата взаимно се пазим
да не изпаднем по пътя.)
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Крайно време е да откъсна поглед от това писмо.
Взех плика просто защото сме длъжни да разчистим
всички лични вещи по гробовете, преди да започнем да косим. Обикновено не си давам много зор, защото осем часа
са си осем часа, пък и не ми плащат за труда.
Изцапаните ми със смазка пръсти са се отпечатали по
краищата на листа. Трябва да го изхвърля, преди някой да
разбере, че съм го пипал.
Но погледът ми продължава да следи линиите, оставени от химикалката. Почеркът е равен и спретнат, но
не безупречен. Отначало не разбрах какво точно привлече
вниманието ми, но после ми стана ясно: ръката, написала
думите, е треперела. Момичешка ръка, личи си. Буквите са
леко закръглени.
Хвърлям поглед към надгробния камък. Съвсем новичък е.
Чистите букви са издълбани в лъскавия гранит. Зоуи Ребека Торн. Обична съпруга и майка.
Датата на смъртта ме стъписва. Двайсет и пети май
тази година. Същият ден, когато изпих цяла бутилка уиски и забих пикапа на баща си в празна офис сграда.
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Странно е как издълбаната като с нож в съзнанието ми
дата е запечатана и в нечия чужда памет, но по съвсем различни причини.
Торн. Името ми звучи познато, но не се сещам откъде.
Починала е само преди няколко месеца, едва четиридесет
и пет годишна – нищо чудно да са писали по вестниците.
Бас ловя обаче, че за мен са изписали много повече.
– Ей, Мърф! К`ъв ти е проблемът бе, човек?
Скачам и пускам писмото. Мелеза, моят „шеф“, стои
на върха на хълма и попива чело с подгизнала от пот носна
кърпа.
Всъщност името му не е Мелеза, както и моето не е
Мърф. Щом обаче той си позволява да прекроява Мърфи,
аз ще направя същото с Мелендез.
Но за разлика от него не му го казвам в лицето.
– Виноват – провиквам се. И се навеждам да вдигна писмото.
– Що си мислех, че ти ще окосиш тоя парцел.
– Ще го направя.
– Иначе на мен ще остане. А искам да се прибирам, момче.
Тоя все напира да си ходи вкъщи. Има дъщеричка. Тя е
на три и направо била луда по принцесите от филмите
на „Дисни“. Вече знаела всички букви и числата. Миналият уикенд имала рожден ден, поканила петнайсет деца от
нейната предучилищна забавачка, а жената на Мелеза направила торта.
На мен, естествено, изобщо не ми пука за това. Но
няма как да го накарам да млъкне. Ето защо му казах, че сам
ще се оправям с тоя парцел.
– Знам – казвам. – Ще свърша работата.
– Иначе няма да ти разпиша картона за днес.
Настръхвам, но си напомням, че ако много се ежа, това
най-вероятно ще стигне до ушите на съдията. А тя и без
това вече ме ненавижда.
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– Казах, че ще окося.
Той махва пренебрежително с ръка, обръща ми гръб и
се спуска от другата страна на хълма. Все се пази да не го
прецакам. Сигурно предишният му подопечен здравата го
е пързалял. Представа нямам.
Миг по късно чувам косачката му пак да бръмчи.
Крайно време е да разчистя каквото е оставено върху
гробовете и да пусна и моята косачка, но не го правя. Септемврийското слънце сипе жар над гробището и се налага
да отметна овлажнялата си коса от челото. Човек би рекъл, че сме най на юг, а не в Анаполис, Мериленд. Шарената
кърпа на Мелеза е супербанална, но в момента му завиждам
за нея.
Мразя всичко това.
А би трябвало да съм благодарен, че наказанието ми е
само поправителен труд. Наясно съм. Имам навършени седемнайсет и за малко да ме осъдят като пълнолетен – не
че съм убил някого де. Само имуществени щети. Пък и да
косиш тревата в гробището далеч не е смъртна присъда,
нищо че съм заобиколен от смърт.
Въпреки това ненавиждам тая работа. Може и да разправям, че не ми пука какво си мислят хората за мен, но не
е истина. На всеки би му пукало, ако го гледат като бомба
с часовников механизъм. От началото на учебната година
са минали само няколко седмици, но сигурно половината
учители са убедени, че съвсем скоро ще започна да стрелям
по всичко живо около мен. Отсега си представям снимката си в годишника на зрелостниците и надписа отдолу:
Деклан Мърфи, най-вероятно бъдещ углавен престъпник.
Щеше да е голяма веселба, ако не беше толкова потискащо.
Пак препрочитам писмото. Във всяка дума гори болка.
Болка, която те кара да пишеш писма на човек, дето никога няма да ги прочете. Болка, която те изолира от света.
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Болка, каквато – убеден си – никой друг не е изпитвал, никога.
Погледът ми се задържа върху последните редове.

Почти несъзнателно вадя от джоба си молив със затъпен връх и го опирам в хартията.
Точно под написаното от треперещата ръка на момичето добавям и своите думи.

Думите играят пред очите ми и осъзнавам, че не листът, а ръката ми се тресе.
Някой е чел моето писмо.
Някой е чел моето писмо.
Оглеждам се, сякаш може да е станало току-що, но гробището е пусто. Не съм идвала от вторник. Сега е четвъртък сутрин и като по чудо писмото е все още на мястото си. Обикновено пликовете изчезват, отнесени от
вятъра, от някое животно или от обслужващия персонал
на гробището.
Не само писмото е тук, ами на някого му се е прищяло
да добави коментар.
Хартията продължава да се тресе заедно с юмрука ми.
Не мога...
Това е...
Какво... Кой би... Как...
Идва ми да запищя. Даже не мога да мисля с цели изречения. Отвътре ме изгаря ярост.
Това е нещо лично. Лично. Само между мен и майка ми.
Най-вероятно е момче. По краищата на листа има мазни петна от пръсти, а почеркът е ръбест. Ама че арогантност – да нарушиш мъката на друг човек с претенцията,
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че я споделяш. Мама казваше, че думите съдържат частица от душата на онзи, който ги е писал – почти усещам
как струи от листа.
Аз също.
Не, той няма общо. Той изобщо представа няма.
Ще се оплача. Това е недопустимо. Нали тук е гробище.
Хората идват да скърбят в усамотение. Това е моя територия. МОЯ. Не негова.
Тръгвам напряко през тревата и не допускам прохладният утринен въздух да отнеме от силата на пожара в
мен. Гърдите ме болят и съм на ръба да се разплача.
Това си е наше. Само между мен и нея. Мама вече не би
могла да ми отговори – неговите думи ясно и болезнено ми
го напомнят. Все едно ме е намушкал с молива си.
Докато стигна билото на хълма, по ресниците ми вече
има сълзи и дишам на пресекулки. Вятърът разчорля косата ми и я превръща във валмо от кичури. Само след миг ще
се срина. И ще пристигна в училище със зачервени очи и
размазан грим. За пореден път.
Кариерният консултант в училище обикновено проявява съчувствие. Госпожица Викерс ще ме придърпа в кабинета си и ще ми предложи кутия хартиени кърпички. В края
на трети курс получавах потупване по рамото и съчувствено ми се шепнеше да не бързам, да се отдам на мъката.
Сега обаче е вече средата на септември, а мама е мъртва от месеци. От началото на учебната година всички се
чудят кога най-после ще се взема в ръце. Във вторник госпожица Викерс ме спря, но вместо да ми отправи съчувствен поглед, тя сви устни и попита още ли продължавам
да ходя на гробището всяка сутрин и дали не било редно
да поговорим как по-добре да си оползотворявам времето.
Сякаш є влиза в работата.
Освен това не е всяка сутрин. Само когато татко излиза рано за работа, макар да съм убедена, че иначе също не
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би забелязал какво става около него. Като е вкъщи, си прави по две яйца и ги изяжда заедно с купичка грозде, което аз
съм набрала от асмата и съм измила. Седи на масата, гледа
втренчено стената и мълчи.
Даже къщата да подпаля, той сигурно пак ще тръгне
точно на минутата за работа.
Днес също излезе рано. Слънчевите лъчи, лекият бриз,
умиротворението на гробището ми изглеждат като дар.
Ала двете думи, надраскани в моето писмо, са като
проклятие.
Испанец на средна възраст издухва опадалите листа и
окосената трева от павираната алея, но спира работа,
щом го приближавам. Облечен е в нещо като униформа на
човек от поддръжката и на гърдите му пише Мелендез.
– Мога ли да помогна? – пита с лек акцент. Погледът му
не е нелюбезен, но има уморен вид.
Тонът му е предпазлив. Явно си личи, че съм бясна.
Очаква някакво оплакване. По всичко се вижда.
Е, ще оправдая очакванията му. Трябва да има някакви
разпоредби по въпроса. Мачкам писмото в юмрук и си поемам дъх да заговоря...
После спирам.
Не мога да го направя. Тя не би искала да постъпя така.
Самообладание, Джулиет.
Мама винаги е била по-уравновесената от нас двете.
Здравомислеща и хладнокръвна в кризисни ситуации. И
така би трябвало да бъде с това нейно шетане из зоните
на военни конфликти по света.
Освен това сигурно ще изглеждам като пълна откачалка. Не че и сега не изглеждам така. Какво ще му кажа? Някой
е допълнил две думи към писмото ми? Писмото ми до човек,
който дори не е жив. Този някой може да е всеки. На поляната около гроба на майка ми има още стотици. На ден тук
сигурно идват десетки хора, може и повече.
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И какво би могъл да стори в този случай косачът? Постоянно да обгрижва гроба на майка ми? Или да инсталира
охранителна камера?
А защо да не дебне и за хора със скрит молив в джоба?
– Всичко е наред – казвам. – Извинете.
Връщам се обратно на нейния гроб и сядам в тревата.
Ще закъснея за училище, обаче хич не ми пука. Някъде в далечината се чува как духалката за окапали листа на господин Мелендез отново започва да бучи, но тук съм сама.
Откакто почина, є написах двайсет и девет писма. По
две всяка седмица.
Докато беше жива, є пращах стотици. Нейната професия изискваше да е винаги в крак с последните технологични новости, нея обаче я теглеха дълготрайността и
прецизността на старите времена. Написаните на ръка
писма. Лентовите фотоапарати. Професионално снимаше неизменно с дигитална камера, така че да може да обработи кадрите където и да било по света, но лентата си
оставаше нейна слабост. Случваше се да попадне в африканска пустиня, да заснеме гладуващи, насилие или политически размирици, но винаги намираше време да ми пише.
Общувахме, разбира се, и по обичайния начин: с имейли
или видеочат, когато имаше възможност. Писмата обаче
си оставаха най-важните за нас. Всяка емоция се просмукваше в хартията, сякаш мастилото, прахолякът, петната от пот придаваха допълнителна тежест на думите и
можех да почувствам нейния страх, надеждите є, куража.
Винаги є отговарях. Понякога писмата ми пътуваха със
седмици, след като първо бяха минали през нейния редактор, който ги препращаше до мястото на поредната є
задача. Друг път се случваше тя да си е вкъщи и можех да
є подам писмото малко преди да прекрача прага на външната врата. Нямаше значение как точно става. Просто
двете разменяхме мисли върху хартия.
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А когато тя умря, не можех да спра. Застана ли край
гроба є, дъхът ми секва и не смогвам да дишам, докато не
опра химикалката о хартията, докато не излея мислите
си върху листа.
След тази случка обаче не бих могла да є напиша и думичка. Чувствам се прекалено уязвима. Твърде разголена.
Всяка моя дума може да бъде прочетена. Изопачена. Отсъдена.
Затова не пиша писмо до нея.
Пиша на него.

16   Б р и джи т Ке м е ре р

Първата ми мисъл е, че тая мацка се е чалнала. Иначе на
кого би му хрумнало да пише на напълно непознат в гробището?
После осъзнавам, че явно аз не съм човек, който има право да раздава присъди.
Да, но тя така или иначе не ме познава. И не може да
знае от какво разбирам и от какво – не.
В момента даже не би трябвало да съм тук. Четвъртък вечер е, което ще рече, че е ред да кося в другия край
на гробището. Не е като да имам бол време да чета писма
от непознати. Мелеза демонстративно си погледна часовника, когато влязох в бараката за инструментите с пет
минути закъснение. Ако ме хване да се скатавам, жална ми
майка.
Обаче ако продължи да се заканва, че ще докладва на съдията, направо ще ми кипне.
Но след секунда раздразнението ми се разсейва и на негово място се загнездва чувство за вина. Стоя тук, защото последното писмо ме засяга пряко. Искам да проверя
дали няма и друго оставено.
Не съм очаквал някой да прочете какво съм написал.
Мисълта, че и тя се усеща така, ми действа като шамар.
Започвам да ровя из джобовете за молив, но откривам
само ключовете и запалката.
Я чакай. На Рев му трябваше молив след шестия час.
А той не е от хората, дето не връщат взетото назаем,
даже да е глупава дреболия като някой стар молив.
Може пък така съдбата да ми подсказва, че трябва да
спра и да размисля, преди да кажа нещо. Или да напиша. Все
тая.
Сгъвам нейната писмена проповед и я пъхам в джоба.
После слагам ръкавиците и тръгвам да си търся косачката. Мразя да идвам тук, но след като се занимавах с това
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няколко седмици, открих, че тежкият труд стимулира
мисълта.
Ще се трудя и ще мисля.
А после ще се върна, за да пиша.

– Джулс?
Вдигам поглед. Кафетерията е почти празна, а Роуън
стои насреща и ме гледа в очакване.
– Добре ли си? – пита. – Звънецът би преди пет минути.
Мислех, че ще ме чакаш при шкафчетата.
Сгъвам опърпаното писмо, което открих тая сутрин,
пъхам го в раницата и дръпвам рязко ципа. Кой знае кога
го е писал, но явно е било миналата седмица – листът е
набръчкан, сякаш е мокрен и пак е изсъхнал, а от събота
насам не е валяло.
Това е първият уикенд от известно време насам, в който не отидох на гробищата. Малко ме е яд, че писмото е
престояло цели четири дни. За това време чувството за
безпогрешност и превъзходство на оня сигурно е поувехнало, докато моето е още съвсем свежо и кипи в гърдите.
Добре че наминах днес сутринта. Във вторник вечер
косят и писмото най-вероятно щеше да бъде изхвърлено
от хората по поддръжката.
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– В какво се беше втренчила така? – пита Роуън.
– В едно писмо.

Тя не разпитва повече. Мисли, че е поредното писмо до
майка ми. Не се опитвам да я разубеждавам.
Няма защо да є давам допълнителен повод да смята, че
съм откачила.
Бие последният звънец. Трябва да се размърдам. Ако пак
закъснея, ще ме накажат да остана извънредно след часовете. За пореден път. Само при тази идея ускорявам ход.
Не мога да си позволя още едно наказание. Не бих понесла да седя в онази стая нито час повече. От тишината
чак ме заболяват ушите и ми се отваря прекалено много
време за размисъл.
Роуън крачи плътно зад мен. Сигурно ще ме ескортира до самата класна стая и ще се опита да омае учителя
със сладки приказки, за да си затвори той очите за моето
закъснение. Тя обаче няма защо да се притеснява за закъснения и наказания – преподавателите я обичат. Винаги
седи на първия чин и попива всяка дума, сякаш сутрин се
събужда с неутолима жажда за нови знания. Роуън е от
онези момичета, които направо ти е кеф да намразиш: има
деликатна хубост, добра дума за всеки и като че без никакво усилие е пълен отличник. Щеше да е още по-популярна
сред съучениците ни, ако не беше чак толкова съвършена.
Непрекъснато є го повтарям.
Решим ли обаче да наречем нещата с техните истински имена, тя щеше да е още по-популярна, ако не беше
първа дружка с най-голямата издънка от випуска на зрелостниците.
Като открих писмото тая сутрин, отначало допуснах, че ще се разплача, като го прочета. Вместо това ми
се прииска да открия този нещастник и да му фрасна един
в мутрата. С всяко следващо прочитане ме обзема още
по-голям бяс.
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Изобщо да ти е хрумвало, че онова, което написах, не е
било предназначено за твоите очи?
Бесът ми спестява съмненията, че той може и да е прав.
Коридорите са пусти, което направо не е за вярване.
Къде са останалите закъснели? Защо все аз съм последна?!
Освен това не е като да не съм била тук. Нали чисто
физически съм в сградата?! Едва ли някога ще се превърна в
образцов ученик, даже учителят да застане на глава пред
черната дъска.
Докато стигнем крилото с кабинетите по литература, граматика и публична реч, двете вече препускаме в
тръс и цепим напряко завоите. Хващам се за парапета, за
да се изтласкам към последната права.
Усещам обгарянето още преди да съм почувствала удара. Горещата течност опърля кожата ми и аз изкрещявам.
Чаша с кафе експлодира в гърдите ми. Блъсвам се в нещо
масивно, подхлъзвам се и падам.
Някой масивен.
Лежа на пода, очите ми са на нивото на износени черни кубинки. В някоя романтична комедия това щеше да е
сблъсък, при който избухва любов от пръв поглед. Момчето щеше да е красиво като кинозвезда, първокласен футболист и отличник на випуска. Той щеше да ми подаде
ръка и по една случайност щеше да има резервна тениска
в раницата си. Аз щях да се преоблека в тоалетната и гърдите ми щяха да са някак по-големи, ханшът – по-тесен,
а той щеше да ме изпроводи чак до класната стая и да ме
покани на любовна среща.
В реалността обаче това се оказва Деклан Мърфи, който буквално е оголил зъби насреща ми. Ризата и сакото му
също са подгизнали от кафе, а той се опитва да ги държи
по-далече от кожата на гърдите си.
В романтичните комедии момчето е футболна звезда,
Деклан обаче е вълкът единак сред зрелостниците. Има
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криминално досие и редовно го наказват да остава след
часовете. Едър е и с лош характер; ако ръждивата коса и
ъгловатата челюст биха могли да завъртят главата на
момичетата, мрачният му поглед ги държи настрана.
Едната му вежда е разполовена от белег, който сигурно не
е единственият. Повечето хора се страхуват от него и
не без основание. Сега Роуън се опитва едновременно да ме
изправи на крака и да ме дръпне по-далече от него.
Той ме гледа с явен присмех. Гласът му е груб и гърлен.
– Какъв ти е проблемът?
Дръпвам се рязко от Роуън. Мократа ми риза е залепнала върху гърдите и със сигурност му разкрива чудна гледка към моравия сутиен под предницата в пастелнозелено.
Кафето беше вряло, но сега съм мокра и зъзна. Това е хем
унизително, хем ужасно и не мога да реша дали да ревна,
или да му се разкрещя.
Дишането ми преминава в хлипове, но успявам да ги
потисна. Не ме е страх от него.
– Ти беше този, който ми налетя.
Очите му освирепяват.
– Не съм аз тоя, който тичаше.
После рязко прави крачка напред. Неволно се присвивам.
Добре де, явно ме е страх от него.
Представа нямам какво си помислих, че може да направи. Просто е толкова нападателен. При тази реакция той
спира рязко и сключва вежди, после довършва движението,
като се навежда да вдигне падналата си раница.
Уф.
Сигурно нещо не ми е наред. Отново ми се прищява да
му се разкрещя, макар всичко това да е по моя вина. Стискам зъби.
Самообладание, Джулиет.
Споменът за майка ме връхлита толкова внезапно, бързо и неумолимо, че е цяло чудо как не избухвам в сълзи още
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на мига. Вече нищо не ме крепи и даже една дума накриво е
способна да ме извади от равновесие.
Деклан се изправя; все още гледа намръщено и на мен ми
става ясно, че се кани да каже нещо отвратително. Това
в комбинация с назидателното писмо е достатъчно да ме
превърне в подгизнала от сълзи купчина.
После обаче неговите очи срещат моите и нещо в тях
разведрява мрачното му изражение.
В този момент някакъв тенекиен глас се обажда край
нас.
– Деклан Мърфи пак закъснява, ясно.
Господин Беликаро, преподавателят ми по биология от
първи курс, стои до Роуън. Бузите є пламтят и тя изглежда почти паникьосана. Явно е надушила неприятности и е хукнала да доведе учител. Такава си е тя. Не съм
сигурна дали съм ядосана, или облекчена. Вратата на класната стая зад Беликаро е отворена и учениците надзъртат към коридора.
Деклан изтръсква капчиците кафе по сакото си.
– Не закъснявам. Тя се блъсна в мен.
Беликаро свива устни. Той е нисък и има кръгло коремче,
което розовият пуловер без ръкави още повече подчертава. Не е от хората, за които бихте казали, че са с хубава
външност.
– Не е разрешено да се изнася храна от кафетерията...
– Кафето не е храна – отвръща Деклан.
– Господин Мърфи, предполагам, знаете пътя до кабинета на директора.
– Ъхъ, даже мога карта да ви начертая. – Тонът му става остър, той се накланя със заплашителен поглед. – Не
беше по моя вина.
Роуън отскача назад при този тон. Готова е да закърши ръце. Не я виня. За миг и на мен ми е минало през ум дали
тоя няма да удари преподавател.
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Беликаро изопва рамене.
– Налага ли се да викам охраната?
– Не. – Деклан вдига ръце, в гласа му има горчивина. Очите му гледат мрачно и свирепо. – Не. Отивам. – И той
наистина тръгва, ругаейки под нос. Пътьом смачква картонената чашка и я запраща в кошчето.
Толкова емоции рикошират в черепа ми, че не мога да
избера на коя да се поддам. Срам, защото това наистина
стана по моя вина, а ето че стоя безучастно тук и позволявам друг да го отнесе. Възмущение от начина, по който
той говореше. Страх от начина, по който се държеше.
Озадачение от това как мракът по лицето му се разсея,
когато срещна моя поглед.
Щеше ми се да бях снимала лицето му точно в този миг.
Или пък сега, за да го уловя как върви по сенчестия коридор. Светлината пада върху косата му и я позлатява всеки
път, когато минава покрай прозорец, но сенките не изпускат широките му рамене и тъмните дънки. Откакто тя
почина, нямам желание дори да докосна фотоапарата си,
но сега внезапно ми се прищява той да е с мен. Чак ръцете
ме засърбяват.
– За вас, госпожице Йънг.
Обръщам се и Беликаро ми подава бяло листче.
Наказание. Отново.

