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Ако от класическата епоха насам репресията 
е основната връзка между власт, знание и 
сексуалност, то освобождаването от нея би 
било възможно само на една висока цена.

Мишел Фуко

Дано Бог ме опази от мислите на онези, които 
преценяват само с ума си.

У. Б.  Йейтс
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ПРАЗНА!!!
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Първа част

1
Изкачвам стълбите, но вратата е затворена. Стоя ко-

лебливо пред нея. Вече съм тук, но нямам желание да 
вляза. Искам да се обърна и да си тръгна. И да опитам 
по-късно.

Само че това е последният ми шанс. Изложбата 
върви от седмици и утре се закрива. Сега или никога.

Затварям очи и вдишвам дълбоко. Мъча се да на-
пълня докрай дробовете си, изпъвам рамене и когато 
издишвам, усещам как напрежението в тялото ми се 
изпарява. Казвам си, че няма от какво да се притесня-
вам, толкова често идвам тук – да обядвам с приятели, 
да разгледам най-новите изложби, да слушам лекции. 
Този път не е по-различно. Нищо не може да ме нара-
ни. Това не е капан.

Най-накрая се чувствам готова. Бутвам вратата и 
влизам.

Обстановката си е същата – матовобели стени, из-
лъскан под, светещи лунички на тавана – и въпреки 
ранния час няколко души се разхождат наоколо. Цари 
атмосфера на спокойно съзерцание. Тези хора ще раз-
гледат изложбата, ще я харесат или пък не, после ще 
си тръгнат, ще се върнат към живота си и по всяка ве-
роятност ще забравят за нея.
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Десетина-петнайсет големи фотоса са поставени на 
разстояние един от друг, а между тях има по-малки. 
Напомням си, че мога да ги обходя, да се престоря, че 
всички ме интересуват еднакво, но днес съм дошла за-
ради една-единствена снимка.

Скоро я откривам. Окачена е на стената в дъното на 
галерията, където освен нея има само една цветна 
снимка на момиче със скъсана рокля и портрет на жена 
с очила, която пуши цигара. Дори от разстояние из-
глежда много впечатляваща. Заснета е на естествена 
светлина и е в синьо-сиви тонове. Фотоизложбата е 
озаглавена „Поражения от купона“ и макар да успявам 
да разгледам добре тази снимка едва когато се прибли-
жавам на няколко крачки от нея, разбирам защо ѝ е от-
редено толкова видно място.

Много отдавна не съм я виждала. Навремето бе 
публикувана в едно-две списания и дори в един албум, 
но от десет години не съм я разглеждала, и то в такъв 
размер.

Приближавам се отстрани и първо прочитам над-
писа на табелката: „Джулия Плъмър. Маркъс в огледа-
лото, 1997. Цибахром“. Това е всичко, няма биогра-
фични данни за фотографа, което ме радва. Позволя-
вам си да вдигна очи към снимката.

На нея се вижда мъж на около двайсет години. Гол 
е, сниман от кръста нагоре. Гледа отражението си, кое-
то е на фокус, но не и той. Лицето му е слабо, очите са 
присвити, устата е полуотворена, все едно ще заговори 
или ще изпусне въздишка. В тази снимка има нещо ме-
ланхолично, но онова, което не се вижда, е, че миг пре-
ди да бъде направена, мъжът на нея – Маркъс – се сме-
еше. Беше прекарал следобеда с приятелката си, с коя-
то бяха много влюбени. Четяха си един на друг в лег-
лото – „Сбогом на Берлин“ на Ишъруд или може би 
„Великият Гетсби“ – и ядяха сладолед направо от ку-
тията. Чувстваха се щастливи и защитени в своята стая 
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в дъното на коридора. По радиото звучеше ритъм енд 
блус и на снимката устата му е отворена, защото прия-
телката му, която всъщност прави снимката, вече при-
пява, а той тъкмо се кани да се присъедини.

Оригиналната снимка беше различна. Приятелката 
присъстваше в кадъра, отразена в огледалото точно 
над рамото на мъжа, с фотоапарата, вдигнат пред око-
то ѝ. Тя беше гола, размазано изображение без фокус. 
Това беше портрет на двама им от времето, когато 
снимките в огледало все още бяха новост.

Бях харесала снимката в първоначалния ѝ вид. Са-
мо че в някакъв момент, преди да я покажа за пръв път, 
промених мнението си. Реших, че без мен ще изглежда 
по-добре. И сама се изрязах от нея.

Сега съжалявам. Не беше честно от моя страна, за 
пръв път използвах уменията си, за да излъжа, и искам 
да се извиня на Маркъс. За всичко. Съжалявам, че го 
последвах в Берлин и че го оставих там сам, сам дори 
на снимката, съжалявам, че не бях тази, за която ме мис-
леше.

Дори и след толкова време все още изпитвам нужда 
да му се извиня.

Минава доста време, преди да се откъсна от тази 
моя снимка. Вече не правя такива портрети. Снимам 
по-скоро семейства – приятелите на Конър с родители-
те им, с по-малките им братя и сестри, ангажименти, 
които получавам в училищния двор. За дребни пари. 
Хората ме канят на празненствата на децата си да пра-
вя снимки, които ще бъдат изпратени на гостите по 
електронната поща; снимала съм и детско парти с бла-
готворителна цел – да се съберат пари за болницата, в 
която работи Хю. Забавно ми е, но тези неща изискват 
единствено технически умения; не е като да направиш 
портрет като този, което си е изкуство. Понякога това 
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ми липсва. Чудя се дали все още имам око, а също и 
инстинкт за точния миг. Усет за сюблимния момент.

Хю смята, че трябва да се върна към фотографията. 
Конър е голям, вече има свой живот. Заради трудното 
начало и двамата се посветихме на грижите за него, но 
сега той няма такава нужда от нас. Сега разполагам с 
повече време.

Бегло поглеждам другите снимки по стените. Може 
би скоро ще предприема нещо. Бих могла да подновя 
кариерата си и пак да се грижа за Конър.

Слизам на долния етаж да изчакам Адриан. Първо-
начално тя пожела да дойде с мен, за да види изложба-
та, но аз исках сама да видя снимката си. Тя не се въз-
противи.

– Ще се срещнем в кафето – каза ми. – Може да хап-
нем нещо.

Дошла е преди мен, седи на маса до прозореца пред 
чаша бяло вино. Изправя се, когато ме вижда, и двете 
се прегръщаме.

– Как беше? – пита Адриан още преди да седнем.
Издърпвам стола си.
– Малко шантаво, честно казано.
Поръчала е бутилка газирана вода за мен и аз си на-

ливам в чашата.
– Вече не я възприемам като моя снимка.
Тя кима. Знае колко притеснена бях, преди да дой-

дем тук.
– Има някои интересни неща. Ще идеш ли да ги 

разгледаш?
Тя вдига чашата си с вино.
– Може би.
Знам, че няма да си направи труда, но не се обиж-

дам. Тя е виждала моята снимка, а другите не я инте-
ресуват.

– Наздраве – казва.
Отпиваме.
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– Защо не доведе Конър?
– Хю го заведе на плуване.
Адриан се усмихва. Тя е кръстница на Конър, а със 

съпруга ми се познава почти толкова отдавна, колкото 
и аз.

– Хю е тръгнал на плуване?
– Догодина навършва петдесет и това го ужасява. 

Опитва се да влезе във форма. – Правя пауза. – Говори-
ла ли си наскоро с Кейт?

Не бях възнамерявала да питам, не и толкова рано, 
но въпросът е изречен. Не знам кой отговор предпочи-
там – положителния или отрицателния.

Тя отпива малка глътка вино и казва:
– Доста време не съм я чувала. А ти?
– За последен път преди около три седмици.
– И?...
Свивам рамене.
– Обичайното.
– Звъня ти посред нощ?
– Да – отвръщам с въздишка.
Припомням си последното обаждане на сестра ми. В 

два часа сутринта, а за нея в Париж – вече три. Звучеше 
така, сякаш не е на себе си. Предположих, че е пияна. 
Искала да си върне Конър. Нямала представа защо от-
казвам да ѝ го дам. Не било честно и не била единстве-
ната, която смята, че ние с Хю упорстваме от егоизъм.

– Подхвана старата песен – добавям.
– Може би пак трябва да поговорите. Когато не е 

толкова...
– Гневна? – усмихвам се аз. – Знаеш не по-зле от мен 

колко ще помогне подобен разговор. Но и бездруго не 
мога да се свържа с нея. Не отговаря на мобилния си, а 
домашния вдига съквартирантката ѝ, която не ми казва 
нищо. След толкова години Кейт внезапно е решила, че 
иска да се грижи за Конър. И смята, че ние с Хю ѝ съз-
даваме пречки от чист егоизъм. Изобщо не си задава въ-
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проса как ще се почувства Конър, какво би искал той. 
Но както обикновено всичко се върти около нея.

Спирам да говоря. Адриан знае останалото, излиш-
но е да продължавам. Тя е наясно с причините двамата 
с Хю да отглеждаме сина на сестра ми, която през 
всички тези години беше напълно доволна от ситуаци-
ята. Само че никоя от нас двете не знае на какво се 
дължи тази внезапна промяна у Кейт.

– Ще поговориш ли с нея? – питам.
Адриан си поема дълбоко дъх и затваря очи. Очак-

вам да чуя, че трябва сама да се оправям, че не мога да 
тичам при нея всеки път когато се скарам със сестра 
ми; така ми казваше татко. Но тя просто се усмихва и 
обещава:

– Ще се опитам.

Поръчваме си обяд и обсъждаме общите ни прияте-
ли – тя ме пита дали съм се виждала с Фатима, дали 
съм научила, че Али има нова работа, дали планирам 
да отида на партито у Ди през уикенда... и после вне-
запно приключва разговора – имала среща. Обещавам 
ѝ да се чуем в събота.

На тръгване не успявам да устоя и влизам в мага-
зинчето за сувенири. Първоначално бяха поискали да 
сложат снимката на Маркъс на корицата на брошура-
та, но аз не отговорих на имейла и затова са я заменили 
с друга. И на молбите за интервю не отговорих, което 
не попречи на едно от списанията – „Тайм Аут“ – да 
публикува материал за мен. Била съм „саможива“, пи-
шеше в него, но моята снимка била една от най-инте-
ресните в изложбата, „интимен портрет, трогателен и 
крехък“. Глупости, искаше ми се да отвърна. Но щом 
ме искат „саможива“, така да бъде.

Прелиствам страниците по-нататък, преди да отида 
при стелажа с картичките. Обикновено си купувам по 



15

няколко, но днес избирам само една, Маркъс в огледа-
лото. Без малко да кажа на касиерката, че снимката е 
моя и се радвам, че са я включили в изложбата. Не каз-
вам нищо, разбира се, освен „благодаря“, пъхам кар-
тичката в чантата си и напускам галерията. Въпреки 
февруарския студ тръгвам към къщи пеша – през „Ко-
вънт Гардън“ и „Холборн“ – и отначало не мога да мис-
ля за друго освен за Маркъс и дните ни в Берлин преди 
толкова години. На когато стигам до Роузбъри Авеню, 
вече съм успяла да премина от миналото в настоящето. 
Надявам се Адриан да вразуми сестра ми, макар да 
знам, че е невъзможно. Ще се наложи сама да погово-
ря с нея. Ще бъда твърда, но не и нападателна. Ще ѝ 
напомня, че я обичам, че искам да е щастлива, но че 
Конър скоро ще навърши четиринайсет. Ние с Хю сме 
се потрудили да му осигурим стабилност и е важно да 
не се руши постигнатото. Трябва да я накарам да про-
умее, че е най-добре положението да си остане непро-
менено. И за пръв път ми хрумва, че може би ще се 
наложи двамата с Хю да се посъветваме с адвокат.

Завивам по нашата улица. Виждам насреща си пар-
кирана полицейска кола и отворената врата на къщата 
ни. Затичвам се; в съзнанието ми не остава друго ос-
вен неистовото желание да видя сина ми. Нахълтвам в 
кухнята, където Хю разговаря с жена в униформа. За-
белязвам кърпата и гащетата на Конър върху радиато-
ра, после Хю и полицайката се обръщат и ме поглеж-
дат. Жената е надянала изражение на заучена неутрал-
ност, а Хю изглежда както когато има да ми съобщи 
лоша новина. Очите му са широко отворени; досещам 
се, че се е случило нещо ужасно, нещо неописуемо. 
Кажи ми! – искам да изкрещя, но не мога. Не мога и 
да се движа; устните ми отказват да оформят думи. 
Виждам как Хю прави крачка към мен, опитвам се да 
го отблъсна, когато хваща ръката ми, и си възвръщам 
способността да говоря.
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– Кажи ми! – изричам немощно и миг по-късно той 
отваря уста.

– Не е Конър – казва, но не оставя време облекчени-
ето да достигне съзнанието ми, защото добавя: – Съ-
жалявам, скъпа. Става дума за Кейт.

2
Седя пред масата в кухнята. Сами сме; полицайката 

си е свършила работата и си е тръгнала. Студено е. Хю 
държи ръката ми.

– Кога? – питам аз.
– Снощи.
Пред мен има чаша с подсладен чай; вторачвам се в 

издигащата се пара. Открили са сестра ми самотна и 
подгизнала от дъжда на тясна уличка в Париж.

– Снощи?
– Така ми казаха.
– Какво е правила там?
– Не знаят. Може би е минавала напряко.
– Напряко?
Опитвам се да си го представя. Кейт си отива към 

къщи. Пияна, вероятно. Хрумва ѝ да скъси разстояние-
то с няколко минути.

– Какво се е случило?
– Смятат, че малко преди това си е тръгнала от ня-

какъв бар. Била е нападната.
Спомням си. Нападение с цел грабеж, беше казала 

полицайката, макар че засега не знаели дали нещо е 
било откраднато. В следващия момент се извърна към 
Хю и понижи глас. Но аз я чух.

– Няма признаци да е била изнасилена.
Свивам се отвътре; смалявам се във всички измере-

ния. На единайсет години съм, а Кейт на четири и аз 
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трябва да ѝ кажа, че майка ни няма да се върне от бол-
ницата. Баща ни смята, че съм достатъчно голяма да 
говоря с нея – той не може, не и този път. Задачата е 
моя. Кейт плаче, макар да не съм сигурна дали осъзна-
ва какво съм ѝ казала, и аз я прегръщам.

– Ще се справим – изричам, макар че част от мен 
знае точно какво ще се случи. Баща ни няма да се спра-
ви, приятелите му няма да бъдат в състояние да помог-
нат. Оставаме сами. Само че не мога да го изрека на 
глас, трябва да бъда силна заради Кейт. 

– Ти и аз – казвам ѝ. – Обещавам ти. Ще се грижа за 
теб. Винаги.

Само че не изпълних обещанието си. Нали така? 
Избягах в Берлин. Взех сина ѝ. И накрая я оставих да 
умре.

– Какво се е случило? – питам отново.
Хю е безкрайно търпелив.
– Скъпа, никой не знае. Но полицията прави всичко 

възможно да разбере.

Отначало мислех, че ще е по-добре Конър да не 
присъства на погребението на Кейт. Беше още малък и 
щеше да се разстрои ужасно. Хю обаче не се съгласи. 
Напомни ми, че татко не ме е допуснал на погребение-
то на мама и аз съм го намразила за цял живот.

Трябваше да призная, че има право, но всъщност 
психоложката реши въпроса.

– Няма как да бъде защитен – каза тя. – Трябва да 
мине през скръбта.

Бяхме в кабинета ѝ, само двете. Тя бе кръстосала 
ръце на бюрото пред себе си. Гледах малките драско-
тини по тях и се питах дали се занимава с градинар-
ство. Представих си я коленичила край цветните лехи 
с ножици, за да окастри розите. Живот, към който мо-
жеше да се върне, когато излезеше от кабинета си. За 
разлика от нас.
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– Джулия?
Вдигнах очи. Бях пропуснала нещо.
– Той иска ли да отиде?
Когато се прибра, го бяхме попитали. Той обмисли 

въпроса, после каза „да“.
Купихме му костюм, черна вратовръзка, нова риза. 

В тези дрехи изглежда много по-голям; върви между 
мен и Хю към ритуалния дом.

– Добре ли си? – питам го, когато сядаме в залата.
Той кима, но не казва нищо. Мястото изглежда про-

пито от болка, повечето хора са потънали в мълчание. 
Заради шока. Смъртта на Кейт е била насилствена, ли-
шена от смисъл, непонятна. Хората са се затворили в 
себе си, за да се защитят.

Въпреки всичко аз не плача, нито Конър, нито баща 
му. Единствен Хю погледна ковчега. Обвивам с ръка 
раменете на нашия син.

– Няма страшно – изричам на глас.
Зад нас хората продължават да заемат местата си. 

Чува се шум от тътрещи се крака, приглушени гласо-
ве. Затварям очи. Мисля си за Кейт, за детството ни. 
Тогава нещата бяха прости, което не значи, че беше 
лесно. След като майка ни почина, баща ни се пропи. 
Приятелите му – повечето от тях хора на изкуството – 
започнаха да прекарват все по-дълго време у нас и 
пред очите ни нашата къща се превръщаше в място на 
безкраен запой, който понякога стихваше, но никога 
не преставаше. На всеки няколко дни пристигаха нови 
хора, други си тръгваха; носеха се нови бутилки и ци-
гари, слушаше се музика, понякога имаше и наркоти-
ци. Сега разбирам, че всичко това е било част от 
скръбта на баща ми, но навремето ми изглеждаше ка-
то празненство на свободата, гуляй, който продължи 
цяло десетилетие. Ние с Кейт се чувствахме като не-
желани спомени за миналото му и макар да държеше 
наркотиците далече от нас и да ни казваше колко ни 
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обича, той нямаше нито уменията, нито склонността 
да бъде родител, тъй че грижата и за двете ни се сто-
вари върху мен. Занимавах се с готвенето, преди ляга-
не изстисквах паста за зъби върху четката на Кейт, че-
тях ѝ, когато се събудеше с плач, и проверявах дали си 
е написала домашните за другия ден. Държах я в пре-
гръдките си, повтарях ѝ, че татко ни обича и че всичко 
ще бъде наред. Открих, че обожавам малката ми сест-
ричка, и въпреки разликата в годините станахме не-
разделни като близначки. Връзката помежду ни бе 
почти телепатична.

Да, тя е там, в онзи сандък, а аз съм тук, отпред, не-
способна дори да заплача. Някаква част от мен знае, че 
не оправдах доверието ѝ.

Някой ме докосва по рамото. Обръщам се. Непозна-
та жена.

– Просто исках да ви се обадя – казва тя и ми се 
представя. Ана. Отминава един дълъг миг, докато се 
сетя: съквартирантката на Кейт, която бяхме помолили 
по телефона да каже няколко думи. – Безкрайно съжа-
лявам за загубата ви.

Тя плаче, но откривам у нея някакъв стоицизъм.
– Благодаря – отвръщам аз и Ана отваря чантата си. 

Подава ми напечатан лист. – Стихотворението, което 
избрах... дали е подходящо?

Бегло се зачитам. „За гневните съм била измамена, 
но за щастливите съм намерила покой.“ Стори ми се 
странен избор, тъй като в случая гневът е единствената 
възможна реакция, но не казвам нищо. Връщам ѝ листа.

– Чудесно е. Благодаря.
– Мисля, че би се харесало на Кейт.
Уверявам я, че има право. Ръцете ѝ треперят и ма-

кар стихотворението да не е дълго, се питам дали е по 
силите ѝ да го изчете.

В крайна сметка тя успява да се вземе в ръце. Ма-
кар и разстроена, прибягва до някакъв вътрешен ре-
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зерв от сила и думите прозвучават ясно и високо. Ко-
нър я наблюдава; виждам как изтрива сълза с опакото 
на ръката си. Хю също плаче, а аз си казвам, че съм 
силна заради тях, трябва да се владея, не мога да до-
пусна да видят как рухвам. В същото време не преста-
вам да се чудя дали сама себе си заблуждавам, защото 
истината е, че не чувствам никаква болка.

След церемонията отивам при Ана.
– Беше съвършено – казвам ѝ.
Намираме се пред параклиса. Конър изглежда ви-

димо облекчен, че всичко е свършило.
Жената се усмихва. Припомням си обажданията на 

Кейт през последните няколко седмици и се питам как-
во си мисли Ана за мен, какво ли ѝ е казала сестра ми.

– Благодаря – отвръща тя.
– Това е съпругът ми Хю. А това е скъпата ми прия-

телка Адриан.
Ана се обръща към сина ми.
– А ти сигурно си Конър.
Той кима. Протяга ръка, но изглежда напълно обър-

кан, не му е ясно как се очаква да се държи. Безгриж-
ното момче отпреди няколко дни, хлапето, което се 
втурваше у дома, следвано от трима-четирима прияте-
ли, за да си вземе футболната топка или колелото, ся-
каш внезапно си е отишло. Момчето, което с часове 
прекарваше пред скицника и моливите, е изчезнало. 
Казвам си, че това е временно, че малкото ми дете ще 
се върне, но сама се питам дали наистина ще стане та-
ка.

Продължаваме да говорим известно време, но Хю 
трябва да е усетил неловкостта на Конър, защото пред-
лага да тръгнат към колите. Адриан решава да отиде с 
тях и Хю се обръща към Ана.

– Благодаря ви за всичко – казва той, отново стиска 
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ръката ѝ, преди да обгърне раменете на Конър. – Хай-
де, скъпи – казва той и тримата ни обръщат гръб.

– Изглежда свястно хлапе – коментира Ана, когато 
се отдалечават достатъчно, за да не могат да ни чуят.

Вятърът се е усилил; скоро ще завали. Тя отмахва 
косите от устата си.

– Да, наистина – казвам аз.
– Как се справя той?
– Мисля, че още не го е възприел. – Обръщаме се и 

поемаме към цветята, подредени в двора на параклиса.
– Сигурно му е трудно.
Чудя се какво ли знае тя за Конър. Двете със сестра 

ми бяха приятелки от доста време; Кейт ми беше каза-
ла, че се познават от училище, макар и бегло, чрез дру-
ги хора. Преди няколко години се бяха свързали чрез 
Фейсбук и установили, че и двете са се преместили в 
Париж. Срещнали се да пийнат по нещо и няколко ме-
сеца по-късно съквартирантката на Ана се изнесла и 
нейното място заела Кейт. Беше ми станало приятно; 
сестра ми трудно задържаше приятелите си. Сигурно 
много са си говорили, макар че Кейт умееше да бъде и 
потайна, и си представям, че не ѝ е било лесно да зачек-
не болезнената тема за Конър.

– Добре е – казвам. – Или поне така ми се струва.
Стигнали сме до югозападната стена на дома на по-

койниците, където са венците, белите хризантеми и 
розовите рози, букетите бели лилии със забодени към 
тях надписани картички. Навеждам се да ги прочета и 
все още не проумявам защо навсякъде виждам името 
на Кейт. В този момент слънцето пробива облаците и 
за кратко попадаме под ярката светлина.

– Сигурно не е лесно с него – казва Ана и аз се из-
правям.

Конър е добро дете, изобщо не създава неприятно-
сти. Когато поотрасна, решихме да му кажем истината 
за майка му.


