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На Мишлето в моя реален живот – ние се спасихме.
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Глава 1

Мамка му, как може да си толкова богат?
Огледах  стария  вестибюл,  сводестия дървен 
таван,  извисен  над  главите  ни.  Времето  се 

беше гравирало в унисон с формите и размаха на име-
нието в хеянски стил, така че присъствието му беше 
видно дори сред гънките на рушащия се мрак. Някак 
богохулно ми се струваше да разглеждам мястото така: 
без съпровода на уредници, без никой да повтаря: „Не 
пипайте“ и „Внимателно, този предмет е бил стар още 
преди да е била измислена думата за тези неща“.

Фактът, че Филип беше способен да финансира не-
говото  оскверняване –  от-до,  без  обяснения –  и  при 
това да  го  стори без  капка  самопорицание,  беше по-
казателен за фундаменталните различия помежду ни. 
Той сви рамене с многозначителната усмивка, белег на 
неотменната увереност, съставляваща целия му живот.

– Аз... Какво толкова, сватбен подарък е. Екстрава-
гантен, както се полага.

– Екстравагантен подарък би бил комплект часов-
ници „Ролекс“. Екстравагантен подарък... –  забавих за 
по-драматично,  като  изговарях  всяка  сричка  отдел-
но –  ... би било сватбено пътешествие в Хавай. Това, 
от друга страна, е... Пич, това е отвъд определението 
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за абсурдно. Ти ни купи самолетни билети до Япония. 
Първа класа. А после нае шибания императорски дво-
рец или…

– Не е дворец! Това е просто имение. И не съм го 
наел в буквалния смисъл на думата. Просто уредих да 
ни позволят да отседнем тук за няколко дни.

–  О,  все  едно,  като  го  представиш  така,  звучи 
по-малко откачено.

–  Шшшт.  Стига,  стига,  стига.  Не  продължавай. 
Схванах, схванах.

Филип  пусна  куфарите  си  на  прага  и  започна да 
масажира тила си с длан, като се престори на смутен. 
Спортното му яке от университета, което все още иде-
ално пасваше на широкоплещестата му фигура на за-
щитник в отбора по футбол, проблясваше в индигово 
и жълто на процеждащите се слънчеви лъчи. В сумра-
ка буквите на името му проблясваха в злато, почести 
и везани нишки. Самото съвършенство: едно момче, 
за което всички копнееха, както копнеят за забранени 
удоволствия.

– Казвам ти, сериозно. Не е голяма работа.
– Кееет.
Случвало ли ви се е някога да скочите на кълбо в 

студено  езеро? Шокът  от  отминал  спомен донякъде 
наподобява  това  усещане;  всеки  неврон  напява  бо-
жествена осанна: „Тук сме. Ти си забравила за нас, но 
ние не сме забравили за теб“.

Само  един  човек  някога  е  изричал  името  ми  по 
този начин.
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– Лин ще дойде ли? – плъзнах език по зъбите си.
– Без коментар.
Обаче направо можеше да подушиш сметаната по 

ухилената устна на Филип. Опитах да не се издам, да 
не се смръщя, обладана от калейдоскоп внезапни чув-
ства. Не бях говорила с Лин отпреди да взема реше-
нието да вляза в болница заради обострено униние – 
едно толкова прекомерно изтощение, че не можеше да 
бъде повлияно от сън, не можеше да бъде излекувано 
с нищо различно от усукване на здраво увиснало въже. 
Лекарите ме държаха шест дни и след това ме изпрати-
ха да си вървя, с претъпкани с хапчета джобове, насро-
чени прегледи и брошури, проповядващи заповедите 
за безопасен живот. В продължение на шест месеца се 
придържах старателно към плана, предано отдадена 
на личностното подобряване, а университетът и об-
разованието ми по японска литература – формално и 
иначе – бяха временно замразени.

Когато ме изписаха, ме очакваха една сватба и един 
свят, така плътно обгърнал мястото, което някога зае-
мах, че човек би се усъмнил в някогашното ми същест-
вуване като цяло.

Една врата шумно се затвори и двамата подско чих-
ме като навити пружини. Цялата ми скръб се оттече 
нанякъде. Кълна се, ако онзи миг не беше вълшебен, 
ако  не  беше  съставен  от  всичко  хубаво  и  правилно, 
нищо друго на света няма право да се нарича красиво. 
Беше съвършен. Същински кадър от реклама: есенни 
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листа,  завихрени на фона на букови дървета и бели 
кед ри;  божествени  лъчи,  прокапващи  сред  гъстите 
клони; Фаиз и Талия се появяват, преплели ръце, без 
да виждат никой друг, толкова засмени, че единстве-
ното, което ми се искаше да направя, беше да им обе-
щая, че бъдещето ще е винаги, вечно, непоколебимо 
точно такова.

Suenomatsuyama nami mo koenamu.
Вдигнах рязко глава. Ето го и него. Несигурен мо-

мичешки глас – нежен, напук на дрезгавината си, като 
късче плат, износено от употреба, като шума на въл-
ните,  понесени от  сетния пресеклив дъх на  умиращ 
грамофон. Халюцинация. Не можеше да  е друго. Не 
биваше да е друго.

– Нещо страшно ли чу? – каза Филип.
Насила си лепнах усмивка. 
– Да. Ето там, във въздуха, се носи една жена без 

глава, която твърди, че се е самоубила, защото ти не си 
ѝ се обадил. Не трябва да режеш хората, пич. Невъз-
питано е.

Ведрината му угасна, по лицето му се прокраднаха 
отминали спомени.

– Хей. Слушай. Ако още си сърдита заради…
– Това е минало – поклатих глава. – Минало и по-

гребано.
– Все още съжалявам.
Наежих се.
– Вече ми го каза.
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– Знам. Обаче онази глупост, която направих, беше 
кофти. Ти и аз – трябваше да измисля по-добър начин, 
по който да приключим нещата, и…

Ръцете на Филип се вдигаха и отпускаха в синхрон 
с фоновата музика на признанието му, а лицето му се 
набразди  от  вината,  която  от  години  стискаше  като 
броеница. Това не беше първият път, в който водехме 
този разговор. Не беше дори десетият, тридесетият.

Честно  казано,  ненавиждах  факта,  че  все  още  се 
чувстваше виновен. Не е никак великодушно, но из-
виненията  не  опрощават  грешника,  а  единствено 
призовават за снизхождение техния получател. Всеки 
път бяха едни и същи думи, толкова своевременно, че 
можех  да  сверя часовник  по  цикличността  на  вина-
та, която струеше от тях, и всеки път ме пробождаха. 
Не можеш да продължиш напред, когато някой все те 
дърпа назад. Приклещих крайчето на езика си между 
зъбите, прехапах го и издишах през болката.

– Това е минало – казах аз.
– Все още съжалявам.
– Явно си наказан с вечни глупави игри на думи.
– Ще го понеса.
Дълбоко от гърдите на Филип изригна смях, подо-

бен на звука от фагот, после той се зае да смени спорт-
ните  си  обувки  „Тимбърленд“  за  пантофите,  които 
беше купил от едно магазинче за сувенири на летище-
то. Беше платил твърде много за тях, но продавачката, 
която  беше  овладяла  до  смъртоносно  съвършенство 
слагането на червило върху устните си, беше включи-
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ла в покупката и телефонния си номер, а Филип вина-
ги се предава пред вълци в момичешка кожа.

– Стига да обещаеш да не плашиш призраците.
В един друг живот бях смела. На мястото, на кое-

то бяхме израснали, във врящия казан на Малайзия, 
сред южните тропици, където мангровите дървета из-
дигат протяжните си като древногръцки митове стъб-
ла, всички знаеха, че трябва да внимават за призраци. 
Суеверността  беше  компас:  упътваше  бдителността 
ти  през  тесните  улички,  насочваше  пог леда  ти  сред 
кръстопътища, осеяни със самоделни олтари, дарове 
и молитви, разпилени от минаващите коли. Петимата 
прекарахме години в неуморни пътешествия из све-
тите места, в търсене на свещените мъртъвци в Куала 
Лумпур. Всяка обитавана от духове къща, всяка изо-
ставена болница, всяка отводнителна шахта, която ня-
кога е приютявала труп – претърсихме ги до една.

 И аз винаги бях начело, с фенерче в ръка, неумор-
ната водачка.

– Нещата се променят.
През разпадащата се хартия на плъзгащите врати 

шоджи се процеди повей: лавандула, плесен, сандало-
во дърво и гниещи ароматни пръчици. Някои от хар-
тиените панели бяха накъсани на ивици, други бяха 
впити във все още ярко лакираните дървени рамки, нo 
рогозките татами, постлани по пода…

Бяха  прекалено  много  и  навсякъде –  повече,  от-
колкото  би  трябвало да  са  запазени дори  в  дома  на 
хеянски  благородник,  и  всички  бяха  в  изряден  вид. 
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Дори изглеждаха чисто нови, при положение че веко-
вете трябваше да са направили сламата на каша. Само 
като ги пог леднех, нещо под кожата ми започваше да 
сърби, сякаш някой беше пуснал малки черни мравки 
да пъплят по вените ми; беше ги пуснал да се разхож-
дат под тънкия слой на кожата, беше ги накарал да за-
почнат да ровят.

Потреперих. Беше възможно някой да е дошъл, за 
да обнови обзавеждането – може би някой, който е ре-
шил, че след като имението ще приютява петима чуж-
доземни идиоти, може все пак да го приведе в малко 
по-приличен вид. Но вътре не миришеше така, сякаш 
тук са влизали хора – не и от много, много дълго вре-
ме, а вместо това миришеше като във всички подобни 
стари сгради: зеленясало и влажно, и мрачно, и глад-
но, пусто като стомах, който е забравил какво е да се 
храниш. 

– Някой използва ли това място като лятна рези-
денция?

Филип сви рамене.
– Вероятно. Не знам. На моя човек не му се говоре-

ше много по темата.
Поклатих глава.
– Защото нещо в това място не се връзва.
– Вероятно не сме единствените туристи в графата 

„търсачи на ужаси“ – каза Филип и се ухили. – Спокойно.
Фаиз подсвирна и ме прекъсна.
– О, да,  това място наистина  си  го  бива. Филип, 

мой човек, ти си истински джентълмен, че и отгоре.
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– Нищо особено.
Филип  посрещна  щастливата  двойка  с  пламенна 

двайсет и четири каратова усмивка. 
–  Просто  извадих  малко  старомоден  късмет  и 

оползотворих част от семейните авоари.
–  Това  с  наследството  ти  е  вечна  тема,  а? –  каза 

Фаиз с равнодушен пог лед и се усмихна само колкото 
да разтегли едва-едва лицевите си страни. Той обгър-
на кръста на Талия с ръка. – Знаем, че си богат, Филип.

– Пич, стига де. Не се опитвах да кажа това.
И разпери ръце, а езикът на тялото му беше като 

отворена книга. Човек не можеше да се сърди много 
дълго на Филип. Но Фаиз се стараеше.

– Освен това моите пари са и твои пари. Братя до 
гроб, нали така?

Талия беше по-висока, по-смугла от Фаиз. Наполо-
вина бенгалска кръв, наполовина телугу. Крака като ко-
кили, усмивка като чудо по Коледа. А когато се смееше, 
плътно като нота, извираща от дългата шия на вио лон-
че ло, звучеше така, все едно тя самата е научила света 
да се смее. Талия положи дългите си пръс ти върху ра-
мото на Филип и сведе глава с вродено величие.

– Не се карайте. И двамата. Не и днес.
– Кой се  кара? –  гласът на Фаиз беше достоен да 

звучи по радиото – галещ ухото тенор, почти готов за 
вечерния ефир. Просто трябваше малко да си поживее 
и щеше да го оправи, с малко хубави цигари и малко 
кофти уиски. У него самия нямаше нищо необикно-
вено освен особено пухкавия му вид напоследък. Не 
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беше  дебел –  не  че  в  това  имаше  нещо  нередно, –  а 
по-скоро  лепкав  и  мек  като  гладка  глина.  Красота-
та и нейният недовършен глинен съд, полуоформен, 
все още лъскав от влагата; по тила на Фаиз се виждаха 
щръкнали косъмчета, осеяни с капки пот.

Тази груба мисъл мигом ме изпълни с вина. Фаиз 
беше най-добрият ми приятел и беше направил пре-
достатъчно за мен, като разубеди Талия да престане да 
ме изолира. Двете с нея се спог ледахме, докато момче-
тата водеха своята словесна битка с гласове, наежени 
като козината на доберман, резки и остри – благопри-
личие, наситено с неприязън – и лицето на Талия се 
смрази от неодобрение.

Скръстих ръце и опитах да се усмихна. Едно мус-
кулче върху челюстта на Талия се скова, докато при-
веждаше  изражението  си  в  подобна  конфигурация: 
нап рег ната  усмивка,  твърда  като  скала,  изсечена  от 
нетърпение.

–  Не  смятах,  че  наистина ще  дойдеш.  Не  и  след 
всичко, което намери за нужно да кажеш за нас два-
мата.

Гласът ѝ беше покрит с кадифе от любезност. Та-
лия се отлепи от Фаиз и прекоси помещението, като 
скъси разстоянието помежду ни с пет сантиметра по-
вече от необходимото. Можех да я помириша: рози и 
сладък кардамон.

– Вие не бяхте щастливи – казах аз, заровила ръце 
в джобовете си, леко привела назад оста на гръбнака 
си. – Радвам се, че успяхте да разрешите различията 
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помежду си, но тогава и двамата се бяхте хванали за 
гушите…

Талия беше близо половин педя по-висока и като се 
възползва от това си предимство, се надвеси над мен.

– Твоето настояване да се разделим никак не по-
могна.

– Нищо не съм настоявала.
Чух как гласът ми се присвива, а диапазонът ми се 

стеснява дотолкова, че всяка сричка биваше уловена и 
смляна на каша.

– Просто си мис лех, че…
– Заради теб едва не загубих всичко – каза Талия, с 

все така гневно стакато.
– Искрено желаех най-доброто и за двама ви.
– Сигурна ли си?
Изражението  ѝ  беше  помръкнало  от  съжаление. 

Стрелнах с пог лед момчетата.
– Или се надяваше, че можеш да си върнеш обрат-

но Фаиз?
Двамата наистина бяхме имали връзка – ако мо-

жеше  да  се  нарече  така.  Осем  седмици,  нула  прив-
ли ча не,  без  дори  една-единствена  целувка –  и  ако 
и  двамата  бяхме  по-зрели,  а  самочувствието  ни  не 
беше така крехко, така зависимо от предполагаемата 
сила на прив ли ча нето ни, щяхме да се сетим да сло-
жим край много по-рано. Поне случилото се доведе до 
нещо: приятелство. Закърмено с вина, зародено сред 
останките от една мъртвородена любовна авантюра. 
Но все пак приятелство.
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Светлината в къщата се уплътни, синкава там, къ-
дето нахлуваше в коридорите.

– Сигурна съм, по дяволите. И не, за бога, не ис-
кам мъжа ти – казах аз с цялата неангажираност, която 
съумях да излъча, без да омаловажавам качествата на 
Фаиз. Не исках да го правя, не и след всичко това. – 
Минаха години, откакто бяхме заедно, и не знам как-
во още искаш от мен. Вече ти се извиних. Опитах се да 
ти се реванширам.

Талия остави едно от ъгълчетата на устните ѝ да 
повехне.

– Можеше да си останеш вкъщи.
– Ами, късно е.
Изречението се изгуби сред изненадващо запър-

хала  глъчка,  когато  двете  момчета –  двамата  почти 
мъже, по-скоро по определение, отколкото на практи-
ка, тъй като егото и на двамата беше все още твърде 
разтегливо – с боричкане се зададоха от периферията. 
Кикотещият се Филип носеше през рамо Фаиз, в ня-
какво подобие на пожарникарска хватка, в която ла-
кътят на носения беше забоден в ямката на ключица-
та на Филип. Фаиз на пръв пог лед изглеждаше така, 
все едно усмивката през цялото време не беше слиза-
ла от лицето му, но начинът, по който кожата се беше 
отдръпнала и оголила зъбите му, подсказваше друго. 
Беше гримаса, лъснали зъби, озаптени от финото було 
на благоприличието.

– Пусни съпруга ми на земята! – изчурулика Талия 
и протегна ръце към бъдещия младоженец.
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– Нищо ми няма.
Този отговор беше язвителен и всъщност напъл-

но неуместен. Филип можеше да продължи да държи 
Фаиз във въздуха до безкрай, но се примири, когато 
Талия изви рамо срещу него, повдигнала ръце като за 
молитва. Той пусна Фаиз на земята и направи крачка 
назад, без да бърза, пъхнал палци в гайките на колана 
си, с неизменната си нехайна усмивка.

– Задник – каза Фаиз и отупа унижението от себе си.
– Е, Филип, разкажи ми малко повече за това мяс-

то –  каза  Талия,  а  гласът  ѝ  се  надигна,  изпълни  по-
мещението,  къщата и царящия навред мрак. – Кажи 
ми, че това не е всъщност замъкът Мацу. Защото, ако 
е, направо ще се самоубия. Чувала съм, че в стените е 
погребано танцуващо момиче и замъкът започва да се 
тресе, ако на някого дори му хрумне да танцува близо 
до него.

Имението сякаш си пое дъх, за да погълне нейното 
обещание. Забелязах как всички го усетихме едновре-
менно, но вместо да си плюем на петите, склонихме 
глави, все едно това беше свето кръщение.

– Къщата може да те накара да си удържиш на ду-
мата – изтърсих аз, преди да успея да се сдържа, и са-
мата нелепост на това изказване, странната детинска 
искреност в начина, по който изскочи от гърлото ми, 
ме накара да изкривя лице от отвращение. Цяла дълга 
година, прекарана в опознаване на демоните в душата 
ми, всеки следващ ден в сключване на нова спогодба. 
Това дава своето отражение. Налага се да се пазариш 
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за смелостта да излезеш навън, да вдигнеш телефона, 
да прекараш поне десет минути с убеждение, че про-
цесът на възстановяването ти върви нагоре: че срещи-
те с психолозите са достатъчни, че ти самият може да 
бъдеш достатъчен, че един ден това ще бъде достатъч-
но, за да бъде отново всичко наред. Всички тези неща 
те променят.

Въпреки това никой не ме изгледа подозрително. 
Тъкмо обрат ното, като че ли моите думи подкладиха 
нещо  у  израженията  им,  остро  очертани  от  послед-
ната дневна светлинка. Талия не откъсваше пог лед от 
мен, с очи като ледена черна вода.

– За наш късмет – каза Филип и се протегна като 
куче, продължително и лениво, напълно непринуде-
но. После се почеса зад ухото и изви устни в усмивка. – 
Това не е замъкът Мацу.

Фаиз потупа Талия по ръката. 
– Нее, дори Филип не би могъл да си позволи да 

наеме подобно място.
Филип се опита да изиграе стеснителност, вклю-

чително със смутено пристъпване от крак на крак, все 
едно искаше да каже „О, стига де“, но не му се получи. 
Към този момент вече е бил капитан на отбора по фут-
бол, отличник на класа, председател на клуба за деба-
ти, вундеркинд по шах и носител на всяка впечатлява-
ща титла, която някое момче можеше да се надява да 
получи – крал на кралете в един замък, пълен с прин-
цове. Дори когато се опитват, момчетата като него не 
умеят да скромничат.
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Но това не им пречи да бъдат добри приятели.
–  Това място  е  по-добро –  казах  аз  и дотъркалях 

куфара си,  за да  го подпра на една колона.  Въпреки 
всичко започвах да попивам тяхното въодушевление – 
донякъде  поради факта,  че  беше  много  по-лесно  да 
следвам тяхното темпо, а също и не толкова самотно. 
Медиите обожават да проповядват историята за вълка 
единак, но истината е, че всички сме просто овце.

– Но какво точно  е  това място? –  каза Фаиз,  пе-
дантичен както винаги, когато любовта беше ключов 
елемент в мисловните му колебания. Пръс тите му об-
гърнаха кръста на Талия и усмивката му се сбръчка от 
тревога.

– Ами… – Филип се хвана за думата и не я пусна в 
продължение на двайсет секунди. – Моят човек не ис-
каше да ми каже име. Каза, че не искал да оставя ни-
какви доказателства, в случай че…

– Можеше просто да ти го каже по телефона – от-
върна Фаиз.

Филип почукна по слепоочието си с показалец.
– Само че не искаше и да се получи ситуация в стил 

„моята дума  срещу твоята“.  Беше много  категоричен 
по въпроса за правилата.

– Предполагам, че наистина става дума за култур-
ни различия – каза Фаиз авторитетно. Майка му беше 
японка, дребна и равнодушна. – Звучи логично.

– Но все пак е позволено да бъдем тук. Нали така? – 
каза Талия, а в изрядната ѝ интонация на момиче от 
добро семейство се долови трепет.
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– Ами, да. Позволено е. Не се тревожи за това – каза 
Филип и обгърна тила си с длан. – Е, горе-долу. Имаме 
писмено  разрешение,  което  ни  осигурява достъп до 
имота. Самото имение е... нещо като екстра.  

–  Добре,  значи  не  знаем  как  се  казва –  започна 
Фаиз и започна да изброява прегрешенията на пръс-
ти. – Не разполагаме със законно позволение да бъдем 
тук. Но имаме алкохол, храна, спални чували, младеж-
ки порив да вършим глупости…

– И жажда за хубава зловеща история с призраци – 
каза Талия. Привечерната светлина великолепно поз-
латяваше кожата ѝ. – И какво се говори за това имение?

– Не знам точно – отвърна Филип със своя типи-
чен  напевен  тембър.  Звучеше  като  същинска  хиена, 
крояща  някаква  пакост. –  Но  легендата  разказва,  че 
някога тук е трябвало да бъде проведена красива сват-
бена церемония. За нещастие младоженецът така и не 
се появил. Умрял, преди да пристигне.

– Ако умреш – каза Талия и щипна с два пръста ме-
сото по кръста на Фаиз, – ще се оженя за Филип вместо 
за теб. Да си знаеш.

При това изявление Филип се усмихна,  сякаш го 
беше чувал поне десет пъти от поне десет хиляди дру-
ги жени,  все  едно  знаеше  значението  на  всяка  една 
сричка от него и то вече щеше да бъде реалност, ако 
не бяха братските връзки от университета – а аз бях 
единствената,  която  забеляза,  че  усмивката  на  Фаиз 
така и не се изкачи до очите му.
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– Не мисля, че е позволено да се омъжиш за свеще-
ника си – отбеляза Фаиз съвсем небрежно. – Но ако се 
налага да ми намериш заместник, бих предпочел да 
избереш Кет.

– Блякс – казах аз.  – Не е мой тип.
– По-скоро бих си умряла стара мома. Нищо лич-

но – каза Талия.
– Сигурна съм.
– Както и да е – каза Филип и се прокашля. – Булка-

та смело приела своята самотна съдба и казала на гос-
тите на сватбата да я погребат в основите на къщата.

– Жива? – прошепнах аз. Представих си как едно 
момиче стиска две ръце пред устата си, как гълта въз-
дух, а след това пръст, как косата и полите на булчин-
ската ѝ рокля все повече натежават с всяка лопата от 
земята, която се стоварва отгоре ѝ.

– Жива – каза Филип. – Била обещала да го чака и 
щяла да го направи. Щяла да пази къщата непокътна-
та, докато приз ракът му най-после се прибере у дома.

Мълчанието легна за отмора по протежението на 
къщата и нашите езици.

– А всяка следваща година погребвали ново моми-
че в стените – каза Филип.

– Защо – рече Фаиз, някак сепнат от този нов раз-
вой на събитията, – по дяволите, биха правили нещо 
подобно?

– Защото на човек му става самотно под земята – 
продължи Филип, а аз бях залепила езика cи на неб-
цето. – Защо според теб има толкова много истории 
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за призраци, които се опитват да накарат други хора 
да се самоубият? Защото им липсва да си имат няко-
го – някой топъл. Няма  значение колко трупа лежат 
в земята до тях. Не е същото. На мъртвите им липсва 
слънцето. Там долу си е тъмничко.

– Това е... – Талия прокара длан по ръката на Фаиз с 
жест, който казваше: „Виж, трябва да разбереш, че това 
тук ми принадлежи“. Очите ѝ срещнаха моите, течни 
и тъмни. В този миг ужасно ми се прииска отново да ѝ 
кажа, че миналото е толкова гъсто осеяно с гробовете 
на отдавна измрели грешки, че не бих се събрала от-
ново с Фаиз дори срещу толкова бърбън, че да удавиш 
Ню Орлиънс в него. Но не това беше важното. – Tова 
е супер смахнато.

– Нищо няма да ни стане. Имате си прясно ръко-
положен духовник – Филип се потупа по гърдите с юм-
рук и се засмя, а Талия мигновено целуна Фаиз в отго-
вор. Той поднесе пръс тите ѝ към лицето си и на свой 
ред погали всеки един от тях с устни. Аз се загледах в 
кожите от преплетени сламени нишки по пода и пот-
реперих, без да искам. Отведнъж ме обзе безкрайно 
любопитство.

Колко умрели и разчленени жени лежаха превити 
в тези стени и под тези подове, сред наклонените гре-
ди, които крепяха тавана, и под онези широки стъпа-
ла, които едва се виждаха в мрака?

Традицията повелява поднасяните в жертва да бъ-
дат погребани живи, за да могат да дишат и да умоля-
ват, а гробовните им одежди да бъдат оцапани с лайна, 
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пикня и каквито там течности отделя човешкото тяло 
на прага на смъртта. Не можех да се отърся от идеята 
за едно неотменно практично семейство, което е на-
ясно, че костите няма да гният, за разлика от дървото, 
и нарежда на работниците да подреждат момичетата 
подобно на тухли. Тук ръце, там крака, една редица от 
черепи, втъкани в устоите на къщата, като застрахов-
ка за моментите, в които традиционната архитектура 
може да се окаже недостатъчно издръжлива. За всеки 
случай. Мислели са в перспектива. Един ден тези вра-
ти щели да се отворят и гостите щели да пристигнат 
за сватбата и щял да бъде сключен брак, напук на ка-
таклизмите или модерната цивилизация.

Къщата  щеше  да  чака  вечно,  докато  това  не  се 
случи.

По момиче на година. Двеста и шест кокала по хи-
ляда години. Предостатъчно калций, за да поддържа 
къщата, докато самите звезди се самоизядат, загриза-
ли сухожилията по собствените си светещи кокали.

Заради едно-единствено момиче, което чакало ли, 
чакало.

Самотно, в пръстта и мрака.
– Кет?
Запримигвах  и  се  отърсих  от  вцепенението  си, 

стис нала китката си с другата си ръка.
– Добре съм.
– Сигурна ли си? – Филип ме изгледа тревожно из-

под вежди, а косата му беше като ореол на вечерната 
светлина. – Не ми изглеждаш много добре. Да не би…
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–  Остави  я –  тихо  каза  Фаиз.  Ведрината  се  беше 
изпарила  от  лицето  му,  заменена  от  безпокойство – 
тръпка покровителствен гняв, който оголи зъбите му, 
след като устните му се отдръпнаха назад. Аз разтър-
сих глава и се усмихнах благо. Всичко е наред. Всичко 
е наред. – Кет знае, че ако има нужда от нас, ние сме 
до нея.

Изражението ми в този момент явно е било забе-
лежително, защото Филип трепна и се измъкна от по-
мещението с пламнали бузи, като си мърмореше нещо 
за грешки. Заех се да преговарям три пъти списъка с 
нещата, които трябваше да свърша, изброих задълже-
нията си, предпазните мерки, хиляда тривиалности, 
докато редът не беше възстановен с помощта на мо-
нотонността.  Едва  когато  отново  можех  да  дишам  с 
лекота, пог леднах към другия край на помещението, 
където видях Фаиз и Талия, приведени един до друг 
подобно  на  богомолци,  телата  им  оформили  купол, 
опрели чела едно в друго. Беше невъзможно да про-
пусна намека.

Излизане от сцената.
И  така,  аз  проследих  щракането  от  обектива  на 

новия фотоапарат на Филип до едно преддверие, на-
шарено  от  вечерната  полусянка  и  нейните  здрачни 
нюанси:  златисто и розово. Облаче прах се  вихреше 
сред влажния въздух, а прашинките бледо проблясва-
ха на уловените захлаждащи лъчи. В някакъв момент 
таванът тук се беше пропукал, оставил времето да се 
процежда вътре необезпокоявано. Подът отдолу беше 
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изгнил, зеленясал от плесента и папратите, и туфите 
гъст мъх се бяха вкоренили в пръстта.

– Извинявай.
Свих рамене. В краката на Филип гъсти диви цветя 

осейваха въздуха с плътния си аромат.
– Няма за какво.
Веждите му се повдигнаха.
Птица кресна с насмешка.  През раната в покри-

ва в миг зърнах амбра и танзанит, тюркоазена опе-
рена  гуша.  Филип  се  протегна,  Рембранд  с  висока 
резолюция.

– Кет…
– Просто се беше разтревожил за своята приятел-

ка. Случва се.
– Да, обаче…
– Няма да се метна от някоя сграда само защото си 

се опитал да кажеш нещо мило. Не работи така – казах 
и преглътнах.

– Добре. Просто... ми казвай от какво се нуждаеш, 
става ли? Аз не... невинаги знам какво точно е удачно 
да кажа. В смисъл, някои неща ги умея, но...

Като жените, казах си аз. Като това да бъдеш звез-
да, да бъдеш обичан, да бъдеш желан. Филип отлично 
умееше да събужда желание – особено от онова, което 
граничеше с обожание. Нищо чудно, че понякога беше 
толкова несръчен в проявата на състрадание. Във вся-
ка религия взаимоотношенията са еднопосочни.

Вдясно от нас, полуразтворена японска врата фу-
сума – матовата хартия стигаше от пода до тавана и се 
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плъзна безшумно по релсата си, когато я побутнах – 
разкри една градина: спретнато изумрудено крадрат-
че,  оградено  от  веранди,  с  погълнато  от  водорасли 
езерце  в  средата.  Навсякъде  пълзяха  цветовете  на 
хиганбана – червена паякова лилия, цветето на мър-
тъвците.

Зарових пръс ти в косата си. Обзе ме внезапно, без-
възвратно изтощение и от мисълта за това, че отново 
трябва да опрощавам гузната съвест на Филип, да го 
уверявам, че не е лош човек, ми призля. Вместо утеха, 
избрах да се вкопча в дребнавост.

– Кога имаше връзка с Талия? Преди или след като 
двамата с теб излизахме?

– Кет? – каза той през стреснат смях.
–  Не  го  казвам  като  обвинение.  Няма  значение. 

Просто се зачудих.
Прокарах  пръст  по  бамбуковата  решетка –  оказа 

се покрита с прах, гниеща растителна материя, нещо 
мазно, което не можех да определя.

– Около месец след това. Но не бяхме обвързани 
или нещо такова.

– Не, на теб обвързването никога не ти е допадало.
– Не е това причината.
Толкова  много  искреност  в  тези  златисто-сини 

очи, медени венчета около черни зеници.
– Просто бяхме хлапета. Все още сме хлапета. Тези 

връзки не продължават до зряла възраст. Поне пове-
чето от тях. Талия и Фаиз, при тях е различно. Както и 
да е. Когато порасна още малко, ще се кротна. Но това 
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са най-хубавите години от живота ми и не искам да ги 
пропилея, окован до някого, когото няма да харесвам, 
когато стана на трийсет.

Пог ледът му стана умолителен.
–  Разбираш ме,  нали? –  каза  Филип,  копнеещ  за 

одобрение.
– Просто се чудех дали Фаиз знае, че двамата сте 

имали връзка.
Той замря.
– Редно е Талия да му го каже. Не аз.
Обмислих следващите си думи.
– В случай че не знае, струва ми се по-редно умиш-

лено да се преструваш, че между вас двамата не е има-
ло нищо.

Последва простодушният въпрос:
– Защо?
Замислих  се  за  Фаиз  и  неговите  зъби –  оголени, 

непреклонни и непримирими.
– На Фаиз може да не му допадне, ако изведнъж на-

учи, че си спал с годеницата му.
– Той е голям човек. И е мъж. Няма да му пука за 

секс от миналото.
– По-добре да заложиш на сигурно, Филип.
Замълчах, преди да добавя:
– Също така, майната ти. Фаиз е голям човек, който 

може сам да преценява за себе си, но ти си хлапе, което 
не може да се обвърже с никого?

– Е, хората съзряват с различно темпо.
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–  Божичко.  Добре.  Просто  внимавай  Фаиз  да  не 
разбере, че си спал с бъдещата му съпруга.

– Хубаво.
Филип протегна ръка и равните му нокти закачиха 

една гънка на ризата ми. 
– Заради теб.
– Не прави така.
Нещо под гредите на плаващите ми ребра се прис-

ви, докато попивах думите му, светлосянката на силу-
ета на лицето му, безупречната му усмивка. Нищо не 
можеше да устои на тези скули.

– Знаеш, че е редно да попиташ.
– Съжалявам, забравих.
Невинно лекомислен, като първата дума, излязла 

от бебешка уста, покрита с мляко, той последователно 
повдигна и спусна рамена.

Пог ледът ми се зарея, докато не спря върху плъзга-
щата врата. Имаше рисунки на пазарски сергии, пред 
които бяха скупчени домакини с черни устни, и мие-
щи мечки, които се стрелкаха между…

Присвих очи. Не, не бяха миещи мечки. Бяха ено-
ти тануки, провлачили след себе си мъдните си тор-
бички. Някой дори беше изрисувал фините косъмче-
та, беше положил усилие да изобрази как тестисите се 
мъдреха в своите торбички от тъмна кожа. По някаква 
причина вулгарността на рисунките ме отблъскваше 
по-малко от шубрака, сред който беше застанал Фи-
лип.  Папратите  се  издигаха  до  коленете  му,  извити 
около прасците му като растителни котки.
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– И според теб колко приз рака ще открием? – каза 
Филип, като се оживи от мисълта за по-неангажиращ 
разговор, с широката си усмивка като на политик от 
лъскавата корица на списание GQ, но по-хубава,  за-
щото  всъщност  беше  искрена,  едновременно  свръх-
човешка и простодушна като на съседското момче от 
детството.

– Поне един.
Замислих се за трупове. Замислих се колко ли мо-

мичета бяха заровени под краката ни, с допрени чела 
и тела, слети в плетеница от усукани крака и стис нати 
ръце.

– О, да. Тя сигурно е нещо като Кралицата на про-
кълнатите. Чудя се как ли изглежда. 

Той размаха ръце във въздуха, за да обгърне с дла-
ни пищните форми на въображаем силует.

– На бас, че е секси.
Портретът  на  покойницата –  собственичката  на 

онзи глас – сякаш се издигна пред очите ми: кръгло 
лице, издължено по ридовете на скулите ѝ, но иначе 
изпито, плътта издялана от глад и червеи, с кожа бле-
да като восък. Коса, която се спускаше раздърпана и 
черна, на места все още личаха забити остри златни 
фиби.

– Не мисля, че след толкова много години можеш 
да бъдеш секси.

– Прояви малко въображение. Да, разбира се, по 
материалното тяло може да личат последиците от раз-
лагането. Но духовната ѝ същност сигурно си я бива.
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– Филип, звучиш просташки.
Смехът  ми  прозвуча  влажен,  плътен,  престорен, 

пресилен. Но Филип не забеляза и се ухили широко. 
Не можех да спра да мисля за онова, което може би се 
намираше под краката му.

– Просто съм пълнокръвен мъж – призна си той. – 
И се държа като пълнокръвен мъж.

– Много сладко.
Ръбчето  на  едната  устна  се  надигна  малко  над 

скромното.
– Обещай ми, че ще се сдържаш.
– Обещавам да се опитам.
Той сви юмрук и го сложи върху сърцето си като за 

военен поздрав, с гръбнак и рамене, изпънати като ка-
валерийско копие. Отново доволната усмивка – онoва 
нахакано подхилкване на кандидат за президент, фи-
нансиран от държавата.

– Говори си – казах аз и махнах с ръка, после от-
ново се обърнах към плъзгащата врата. Не бяха нари-
сувани само тануки, енотите демони. Имаше и други 
йокаи. Всички бяха от тези свръхестествени създания, 
същински парад: кицуне в изящни кимона, с въпро-
сително извити опашки. Нингьо, които изпълзяваха 
от бисерното море. Капа и великански они, които се 
препираха  за  кошници,  препълнени  с  краставици. 
Всичките,  до  последното  изрисувано  с  четка  лице. 
Дори домакините: някои имаха очи, други само устни, 
някои бяха със зейнали усмивки, изрязани с острие. 
Всичките до един. Проклети йокаи.
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– Просто се опитвам да те разсмея, Кет. Това е всичко.
– Каза момчето.
Той отметна бретона от очите си и разпери пръс-

ти върху гърдите си, а изражението му беше като гро-
тескна карикатура на престорено отчаяние.

– От това ме заболя.
– Боли те от егото ти. Аз съм само инструмент на 

съдбата.
Тогава той се  засмя.  Сякаш нищо от това нямаше 

значение, сякаш не можеше да има значение, не и за 
него, никога за него, не и когато една толкова голяма 
част от света очакваше с нетърпение да му даде всичко 
само срещу една целувка. Филип не би паднал дотам да 
се цупи, не и насред благословената щедрост на него-
вия хетеросексуален, бял, богаташки хлапашки живот.

– Ти си от добрите, Кет. Знаеш го, нали? А всички 
добри хора заслужават щастие.

– Мисля, че малко преувеличаваш – казах аз и го 
почерпих  с  половин  усмивка.  Колкото  и  досадни да 
бяха благопожеланията, не можех да не оценя искре-
ните му намерения. Но най-вече се чувствах уморена. 
Уморена от това да съм нещастна и още по-уморена от 
самосъжаления, задето бях нещастна. Беше по-лесно 
да се съглася, отколкото да споря, особено с непокла-
тимата гледна точка на Филип за света като цяло. 

– Но оценявам добрите ти намерения.
Suenomatsuyama nami mo koenamu.
Шепотът беше толкова тих, че малкият мозък не 

би регистрирал присъствието му. Думите заглъхнаха 
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сред отекващия глас на Фаиз, който се провикваше от-
далече: послеобраз, отпечатък от зъби върху кожа. 
Излязохме  от  помещението,  а  бъдещето  си  дойде 
на мястото зад гърба ни. Като булчински воал, като 
траурна  забрадка.  Като  пяна  по  устните  на  булка, 
която се дави в пръст.


