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НАЙ-КРАСИВОТО МОМИЧЕ  
В БАЛНАТА ЗАЛА

Вратата на спалнята Ӝ се открехна; чу се почуква-
не – по-скоро закъсняла вежливост, отколкото мол-
ба за покана.

– Готово ли е старото ми момиче?
– Почти, скъпи.
– Отивам да изкарам колата.
– Добре.
Вратата се затвори. Разполагаше с пет мину-

ти. Той отива до гаража, пробва стартера, търси 
пипнешком в тъмното ръчката за запалване, из-
лиза от колата, превърта манивелата, обратно в 
колата, запалва мотора, излиза на заден ход, под-
карва към къщата, завива, спира, форсира мотора –  
да загрее за стръмнината, – после изсвирва шумно 
като сирена. Всичко Ӝ беше ясно. Докато изкачват 
хълма, той ще каже: „Боже мили, дано да не дойдат 
семейст во Трейл“. А тя ще отвърне: „О, не изглеж-
дат толкова нетърпими, след като пийнеш ча-
ша-две“. Той ще изсумти и ще мълчи, докато свър-
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нат по алея та на Хюитсън. Тогава ще каже: „Е, не е 
нужно да се заседяваме. Три четвърти час е предос-
татъчно. Тръгваме в седем и петнайсет. Съгласна 
ли си, мое старо момиче?“.

Тя ще отговори: „Разбира се, скъпи“. А в осем ще 
му напомни: „Чарлс! Наистина е време да тръгва-
ме“. Всичко ще бъде както обикновено.

Приисква Ӝ се понякога да не я нарича „старо 
момиче“. Веднъж се опита да си спомни дали винаги 
я е наричал така, или откакто – е, откакто поос-
таря. Все пак е баба, отскоро, разбира се, не може да 
се оплаче. Не се и оплаква. Няма за какво. Има два-
ма прекрасни пораснали синове с добри професии и 
омъжена дъщеря със сладко бебче. А Чарлс... всички 
харесват Чарлс. Просто зимата изглежда толкова 
дълга в провинцията, а животът – толкова кратък; 
пък и сега, след като Чарлс се пенсионира, двамата 
сякаш постоянно говорят и правят едни и същи 
неща заедно и нямат нищо ново да си кажат. Неиз-
бежно е, естествено; понякога обаче човек има чув-
ството, че животът не бива да е толкова неизбе-
жен. Дори когато си баба.

Той подсвирна; в отговор тя подсвирна с пръс-
ти, както я бе научил преди повече от трийсет 
години. Бойният вик на семейство Алисън, така го 
наричаше той. Е, щом двама души си подсвиркват 
в тон от трийсет години, бракът им не може да се 
назове „провал“. Или? Тя се погледна за последно в 
огледалото – о, хайде! – и слезе долу.

– Боже мили, дано да не дойдат семейство 
Трейл – каза Чарлс, докато изкачваха хълма. – Не ги 
понасям.
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– Спокойно, скъпи, може би Бети ще е там.
Чарлс Ӝ намигна и двамата се засмяха. Бети 

беше госпожа Хюистън; Чарлс бе набеден, че е влю-
бен в нея. Е, не можеш да се шегуваш така със съпру-
га си, ако бракът ви е провал. Или?

– Няма да стоим дълго.
– Да, скъпи. Седем и петнайсет.
Като за събиране, което не се води празненство, 

а е в отговор на една небрежна покана по телефона 
„Защо не се отбиете в неделя да пийнем по чаша?“, 
имаше доста хора. Чарлс целуна Бети и намигна на 
съпругата си; Мери подаде буза на Том, пос ле се сме-
сиха с тълпата, говорейки обичайни неща на обичай-
ни лица. В крайна сметка Мери се озова на дивана с 
питие в ръката. За пореден път изслушваше генера-
ла. Той Ӝ съобщи, че сутринта отбелязал тройка на 
седмата дупка. Тя възкликна:

– О, чудесно! И четворката дори е постижение!
То е ясно, със съпруг и двама синове няма как 

да не знаеш всичко за седмата дупка. Генералът я 
информира, че следващата седмица в селото ще се 
проведе беседа с видни политици. Тя възкликна:

– Колко интересно! Непременно ще дойда.
Вече бе обещала да присъства, след като пред-

ния ден Чарлс Ӝ бе описал изчерпателно събитието.
После Мери разговаря с други хора и други хора 

говориха с нея. Всичко си беше както обикновено. 
Сега си погледна часовника – 7:15. Чарлс държеше в 
ръка пълна чаша и бърбореше с Уили и Уоли Клин-
тък, двамата неразделни братя, от двайсет и по-
вече години обезкуражаващи ловките местни сва-
товници. Той обичаше, разбира се, да ходи на гости 
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и да се измъква за малко от нея, само дето винаги 
се вайкаше на тръгване. Тя не виждаше господин 
Трейл, но госпожа Трейл пак беше сбъркала облекло-
то и изглеж даше самотна както обикновено. Мери 
стана и се насочи към нея, но Бети я спря.

– Не ставай, скъпа – рече Ӝ, улови я за ръката и 
я подкани да седне отново на дивана. – Поговори със 
сър Джон Денвърс-Смит. Казах му за теб и той е 
сигурен, че те познава. Ще ти донеса питие.

Мери поздрави сър Джон с усмивка, питайки 
се къде са се срещали. Седнаха един до друг. Той бе 
висок, снажен мъж с възкъса прошарена и проредя-
ла коса и черни посребрели мустаци; животът не 
бе пощадил лицето, ала чертите му бяха запазени – 
напомня римски император в профил, помисли си 
тя. Когато той застана пред Бети, забеляза само-
уверената му, солидна походка. Рече си, че вероят-
но е по-възрастен от Чарлс, но пък винаги би имал 
вид на по-възрастен от него, независимо от години-
те им. Трудно би си го представила млад и безгри-
жен, както би се затруднила да си представи Чарлс 
остарял и важен.

– Боя се, че не ви помня – усмихна се тя. – А би 
трябвало, ако сме се срещали. Отдавна ли беше?

– Трийсет и осем години – отговори той, явно 
горд от услужливата си памет. – Бяхте на осемнай-
сет.

Хрумна Ӝ, че не е редно да показва толкова точ-
на осведоменост за възрастта Ӝ, а после – че е от 
онзи род мъже, които нехаят какво се върти в ума 
на другите. Както и да е, тя и бездруго не се стара-
еше да прикрива възрастта си.
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– Каква памет имате! Едва ли е останало мно-
го, което да напомня за онова момиче!

– Вярно е. И все пак има нещо. Вие сте всичко 
друго, госпожо Алисън, но не и… обикновена.

„Мили боже – помисли си тя, – за какво ли друго 
намеква?“

– Първо си помислих, че може би съм виждал ня-
къде дъщеря ви…

– Много е възможно. И дори – добави тя, чудей-
ки се как ли ще го приеме той – внучката ми.

Той продължи, сякаш не го е прекъсвала:
– Попитах домакинята дали знае моминското 

ви име. Догадката ми се оказа правилна. – Той зача-
ка, после добави почти укорително: – Виждам, че не 
си спомняте.

– Позволете ми първо да задам един-два въпро-
са, сър Джон. Вече потвърдихме, че е било през този 
век, и е факт, а не измислица. Сега ще ви попитам –  
в Англия или в чужбина?

Каза го с усмивка, ала той сякаш не забеляза.
– В Галерията на принца. На Пикадили. Бяха ор-

ганизирали бал в помощ на просветата. Някой от 
семейството ви беше възпитаник на старото ми 
училище. Правилно ли съм разбрал?

Тя го погледна. През трийсетте години война 
и мир, радости и нещастия, злочестини и благоден-
ствие, през стотиците познати лица едно си про-
прави път, борейки се да оживее. Сега тя си спомни 
всичко – момиче, вечер, млад мъж. Погледна отново 
към сър Джон Денвърс-Смит, който казваше:

– Домакинята явно забрави обещаното питие. 
Позволете на мен.
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Отдалечи се от нея. Тя остана сама… на стол 
до стената в Галерията на принца.

Беше вторият Ӝ бал след пълнолетието. 
Първият бе на осемнайсетия Ӝ рожден ден в 

къщата им в Ланкастър Гейт. За пръв път косата 
Ӝ бе прибрана във висок кок – какво вълнение! Беше 
заобиколена от приятелите си и приятелите на 
майка си в своя дом. Всички искаха да танцуват с 
нея – почетната фигура, красавицата на бала.

– За Мери! – вдигнаха се чашите.
Внезапно разчувствана, майка Ӝ извика:
– Бог да те благослови, скъпа!
Първият Ӝ истински пръстен – подарък от 

кръстницата й; аметистова огърлица – от баща 
Ӝ. Любимите Ӝ валсове в брошурата с програмата; 
малък оркестър изпълнява бисове по нейно желание. 
Какво забавление! И всички казваха, че тържество-
то е дори по-хубаво от онова преди две години, ко-
гато Катлин навърши пълнолетие. А Катлин бе 
сгодена от три месеца, та може би след година и 
половина… Какво ли е да си сгоден?

Разбра едва след шест години.
Старият колеж на Дерек бе организирал бал; 

събираха пари за благотворителната мисия в Бър-
мондси. Дерек не се интересуваше особено от по-
добни каузи, но пък балът му предоставяше въз-
можност да покаже Катлин на именитите Чийзър-
совци, на всеки Били и Типи, за които тя бе слушала 
толкова много. Самата идея бе дошла от майката 
на Дерек. След като сестрата на Катлин е вече 
пълнолетна, би било много мило да поканим и нея, 
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скъпи, не мислиш ли? И тъй, Мери, закопняла за още 
един триумфален бал, с вдигната коса и с всичките 
си бижута, в красивата бяла рокля с широк син ко-
лан от собственото Ӝ въвеждане в обществото, се 
смести – о, какво вълнение – в едно от новите так-
сита с Катлин и Дерек (хванати за ръка, разбира се), 
което ги откара до Галерията. Там я представиха 
на майката на Дерек, която тутакси я забрави, и не 
след дълго Мери седеше на един от столовете край 
стената и чакаше първия си кавалер.

Редно бе Катлин и Дерек да се погрижат за нея, 
разбира се – за всеки Чийзър би било удоволствие 
да танцува с толкова хубаво момиче, – но двамата 
веднага се отнесоха в транс в прегръдките си и ни-
кой друг не съществуваше за тях. Мери си седеше 
между два празни стола, почти единственото мла-
до момиче сред възрастните придружителки, и ча-
каше да я поканят…

Отначало не Ӝ се вярваше. Все някой трябва-
ше да предприеме нещо. Хората биваха представя-
ни един на друг; или пък младите мъже, дори да не 
познават някое момиче, питат дали ще имат удо-
волствието да танцуват с него и вписват имена-
та си в програмата му. Сред всичките тези млади 
мъже все някой ще я избере. В таксито бе подхвър-
лила на Дерек „Ще танцуваш ли с мен, Дерек?“ като 
на шега, сякаш предлага услуга на един вид сродник, 
влюбен в друга. А той Ӝ отговори: „Добре, дете, 
впиши ме за третия танц“. И тъй, когато започна 
вторият танц, а тя продължаваше да чака, Мери 
написа „Дерек“ в програмата си, единственото име 
там, и си помисли: „Е, по-добре е от нищо“. Само че 
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Дерек и Катлин изчезнаха след втория танц и тя ги 
зърна едва към средата на третия – ето ги, танцу-
ваха заедно в отсрещния край на залата.

Мери се чудеше кое е по-зле – да седи сама, до-
като всички други танцуват, или да седи сама, до-
като всички около нея си говорят. Какво да прави, 
какво храбро изражение да си придаде? Да се пре-
стори, че чака кавалер, отишъл да Ӝ донесе сладо-
лед? Или че Ӝ е прилошало и е поседнала тихичко 
да си отпочине? Или че не танцува, защото за беда 
е саката по рождение, но обича да гледа как други-
те танцуват? Как се внушава която и да било от 
тези представи? Как да възприеме изражение, кое-
то в никакъв случай да не издава как се чувства, а 
именно – напълно унизена? На всичко отгоре – о, 
помогни ми, Боже! – наближаваше вечерята и тя 
сигурно трябваше да наподоби послушна паци-
ентка, вслушала се в наставленията на своя лекар: 
„Никаква вечеря днес, чаша горещо мляко, когато 
се приберете вкъщи, но пропускате вечерята“. 
Господи, как да го постигне? Как да седи тук цял 
час, докато другите вечерят?...

Тя стана и отиде в тоалетната; поне да напра-
ви нещо. Мина край младите мъже в съседните по-
мещения – някои бяха сами, пушеха и навярно също 
мечтаеха да танцуват, трети бяха на групи и гово-
реха, сигурно за старото училище. Мина край уса-
мотени щастливи двойки. Върна се; беше отмет-
нала пет минути, пет минути, през които да не 
я съжаляват. Седна пак и се вторачи в програмата 
си с името на Дерек, едничкото име в нея. Беше ос-
мият танц; следващият бе любимият Ӝ – накара ги 
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да го свирят няколко пъти на своя бал и тогава си 
мислеше, че харесва танците! Никога, никога вече 
няма да отиде на танци, никога вече няма да изтър-
пи подобно унижение…

Изведнъж тя разбра какво трябва да направи. 
Да изчака да свърши любимият Ӝ танц, да се зарее 
в мечтания, докато го изпълняват, и ако никой не я 
покани за следващия – десетия, – да открие Катлин 
и Дерек, да им каже, че се чувства адски зле, и да ги 
накара да я заведат у дома – сигурно ще им е при-
ятно да са заедно в таксито на връщане – и така 
няма да се наложи да изтърпи ужасната вечеря и 
танците след нея. Ако всички са си легнали, ще на-
мери нещо в кухнята, ще го занесе в стаята си и ... о, 
каква радост да е сама в милата си стаичка, където 
никой няма да се вторачва в нея и да я съжалява! Да, 
това ще направи. Слава богу, знае какво да стори! 
Защо не се сети по-рано?

Ненадейното, макар и толкова относително 
щастие, разкрило се пред нея, разсея смущението 
Ӝ. Тя се усмихна на себе си с увереността на човек, 
който вече не е беззащитен. Усмихна се и после се 
укори, че не бива, ако ще разиграва ужасно главо-
болие или болки от апендицит, и това предизвика 
нова усмивка. В този момент беше абсурдно краси-
ва и един самоуверен млад мъж, позастоял се пред 
прага, си рече, че е нелепо най-красивото момиче в 
залата да се похабява между два празни стола, и че 
уискито със сода може да почака. Той се приближи 
до нея и се поклони.

– Дали ще имам удоволствието да ми отреди-
те следващия танц?


