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На Лиса и Картър

Скорци

огато гледам хората винаги се чудя какви птици са. Снимка на директора – г-н Хълмс, гледа
надолу от училищното табло. Профилът му
ми напомня на горска ушата сова с голямото
кръгло лице и плоския нос, с рунтавите вежди – точно
като стърчащите пискюлчета по ушите на совата.
Може би съм изучавал таблото прекалено дълго, защото когато се обръщам установявам, че съм съвсем
сам. Стигам до края на коридора, а там ме пресреща
една тумба момчета и момичета. Едно от момичетата,
което е сигурно на около дванадесет, е сграбчило друго за косата и го влачи по пода. Завъртам се в обратната посока, но те са вече зад мен. В капан съм.
Наблюдавам как ритат момичето. Един снима клипче
на телефона си. Очите умоляват, от устата извира
страх и ужас. Ритници, ритници, ритници. И какво
сега? Чинки. Концентрирай се върху чинките. Хайде,
мисля. Кадънка. Мисли за кадънката. Мисля, че кадънката е една от най-красивите птици на света. Имам
предвид европейската златна кадънка. Виждал съм и
американски по книгите, но не са толкова красиви –
по-скоро жълто-черни отколкото златни. Не, че европейската кадънка е наистина златна, въобще даже не,
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но комбинацията от червено лице, черно-бяла глава и
жълто-черни крила е потресаваща. Имам си специална
хранилка в двора, за да ги привличам, макар че още не
съм успял – все пак едва се нанесохме. Срамота наистина, защото преди да се изнесем от старото място там
направо гъмжеше от тях – точни, като часовник.
Игнорирай момичето. Учителите, къде са те? Представям си как г-н Хълмс се спуска в тих полет и сграбчва
хищниците. Момичето се опитва да покрие лицето си с
ръце. Къде са учителите?
Какви други чинки съм виждал? Е, много ясно, че зеленики и обикновени чинки. Виждам ги непрекъснато. Когато живеехме в другия край на Салфорд, срещу
Ордсъл парк, се мяркаше и по някоя друга черешарка.
Не много. Почти николко. Е, добре де, николко. Когато
ходихме в Бангор преди няколко години, преди мама
да се събере с Тина и когато все още ходехме на почивки, съм сигурен, че видях жълтоклюно конопарче. Не
съм виждал червена чинка, нито пък брезова скатия,
но живея с надеждата да стане. Бой, шум. Продължавай да мислиш за чинки. Алена хималайска чинка, кафява петниста с раирани гърдички. И този розов цвят
– почти червен. Много харесвам чинките. Харесват ми
човките им – всички имат чудесни къси силни човки.
Много добре адаптирани за ядене на семена.
Момчето се приближава с небрежна походка. Косата
му е като слама, очите – сиви. Морско синьо, бяло, пурпурна вратовръзка. Тарторът.
– Вижте го тоя – казва. – Вижте го добре. – И се ухилва на един от другите. После ми казва. – А? Искаш ли и
ти, новобранец?
Усещам дъха му върху лицето си. Фокусирам поглед
върху сакото му – смрачаващо се небе. Чинките отли-
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тат, а мястото им заемат скорци – триъгълни крила,
вият се и пърхат, гъмжащ черен облак. Отгоре се спуска
сокол, врязва се в облака. Облакът експлоадира. Не забравяй да дишаш. Мисли за скорци. Мисли.
Хората често подценяват скореца. Мисля, че е жалко. Само защото са обикновени, не значи, че не са завладяващи. Повече от всичко друго ми харесва, че са
толкова общителни. Понякога това им качество може
да се сбърка с агресия, но предполагам, че едното просто върви с другото – ако видите какви хора се събират
в Кафявата крава в петък вечер, ще се сетите за какво
говоря.
Много от орнитолозите се стремят към редките находки. Щастливи са само, когато видят червенотел син
синигер или пък американска бъбрица. За мен, обаче,
това значи да ти убягва основната идея. Защо да не
се радваш на онова, което те заобикаля? Ако живееш
в Уийст като мен, да се надяваш да видиш градинско
дърволазче или индийско шаварче, е като да се молиш
за манна небесна. Предпочитам жълтурчето пред орхидеята и обожавам скорците.
Лесно е да им лепнеш етикета на поредната невзрачна птичка среден размер и да ги забравиш. Но те всъщност не са черни, а преливат в цветовете на дъгата в
синьо, лилаво, зелено с лек метален отблясък – като да
гледаш локва с вода, в която е изтекло машинно масло.
Най-интересното нещо в скорците за мен е умението
им да имитират звуците около себе си, включително и
аларми на коли, мобилни телефони, че дори и лелката,
дето се показва навън около следобедния чай и се кара
на децата – Ема! Хейли! Картофките ви изстиват!
Точно защото притежават умението да се адаптират
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към средата, се справят толкова добре. И защо тогава
орнитолозите трябва да се отнасят толкова презрително към тях и да отдават предпочитания на птици,
които не се справят така успешно? Чиста снобария, ако
питате мен.
Сутринта преди училище се бяха събрали осем или
девет скореца на масата ми. Бях сложил няколко крайчета стар хляб от миналата седмица. Нарязах ги на
едро и ги напоих с вода. Не бива да се слага сух хляб, защото може да се подуе в стомахчетата им и да създаде
куп проблеми. Синигерите и чинките им заотстъпваха лека полека и накрая скорците бяха единствените
птици на масата.
Нямаше място за всички, затова се изчакваха, редяха се на опашка върху въжето за пране, пляскаха нетърпеливо с криле, а от време на време се караха чий
ред е. Наблюдавах ги, забравил за времето. Нахвърлях
няколко груби скици на всичко, което правеха, после
случайно погледнах към часовника на DVD плейъра и
забелязах, че е станало осем и половина. Ако исках да
стигна навреме в училище, трябваше да тръгна веднага, но не можах да устоя и им хвърлих един последен
поглед, докато си взимах чантата и палтото. Викнах на
мама, но тя не ме чу. Откакто се събра с Тина вече не
ме изпраща сутрин. Вратaта не беше заключена, затова просто трябваше да я хлопна лекичко зад себе си.
Ключът ми виси на връвчица на врата. Проверих дали
си е на мястото преди да затворя.
На автобусната спирка имаше петима или шестима от моите – от училище Роузуей. Огледаха ме, но се
престориха, че не ме забелязват, затова забих нос в наръчника си. Знаех, че са от Роузуей, защото всички носеха морско сини сака с емблемата – „Училище Роузу-
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ей: работим заедно“. Надигнах глава от книгата и забелязах, че пак ми хвърлят погледи. Имаше едно момиче
на около петнайсет, сръга приятелката си и двете се
разхилиха. Помислих, че може да се е отворил ципът на
панталона ми, но не беше това. Почувствах топлината,
която се качваше по бузите ми, докато се скривах отново зад наръчника.
Това е ден трети в новото ми училище. Сутринта на
автобусната спирка имаше един с бейзболна шапка и
четири кутийки „Специално“. Имаше малки очи и приведената походка на биволска чапла. Отвори една от
кутийките и си пийна. Подаде и на мен, но аз поклатих
глава. Започнах да ровя из чантата и да си търся скицника, но когато го намерих си промених решението и
го набутах обратно. Исках да си го нахвърлям, както
стискаше бирената кутийка, но се уплаших да не ме
попита какви ги върша. Така се беше вторачил в мен,
че почувствах облекчение, когато пристигна училищният автобус.
Качих се и си платих билета. Седнах отпред до мястото за багаж, за да се уверя, че никой друг няма да седне до мен. Автобусът беше пълен с ученици от Роузуей.
Някои от тях щяха да са интересни обекти, но друсаше
прекалено много, за да мога да си извадя скицника.
Шумяха, пускаха си музика по мобилните – най-вече
гараж хаус, баслайн и Ниш1 стил. Отворих книгата си и
се престорих, че чета.
Ден първи, петък. В четвъртък почивах, помагах на
мама с преместването. Щом стигнах до училище, забелязах бодливата тел, увита около оградата и едно
1
Ниш, на английски „Niche“ – знаков нощен клуб в Шефилд, Великобритания, тясно свързан с раждането на електронната музика от стила гараж хаус и баслайн. Затворен след голяма
полицейска акция.
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Грижовно мече удушено на нея. Тогава се зачудих от
колко ли време мечето виси там, но сега, застанал в
коридора, с горещия дъх на тартора в лицето ми, със
слюнката му по бузата ми, пресмятам колко време ще
издържа аз. Не мисли за тартора, мисли за дни, за време, за дати. За неща, които можеш да преброиш.
Март е, а училището ще свърши през юли. Пет месеца. По три букви в юни и юли, четири в март, три в
май. Точно сега ще трябва някак да преживея следващите три минути. Не мърдай. Не говори. Не го гледай в
очите. Морско син ръкав. Концентрирай се върху месеците, които остават и си представяй, че са морско син
ръкав.
– Това е Пол Купър, – каза тогава учителят, докато
ме държеше като предмет на търг, точно като онези
типове със странните сака по дневните предавания по
телевизията. Целият клас сякаш бе потънал във всеобщо неодобрение. Нямаше да им мине този номер.
– Сигурен съм, че всички ще го накарате да се почувства добре дошъл. – Така каза. Можех да усетя как
бузите ми придобиват цвета на червеногръдката. Огледах ги, наредени в редици, вторачили се в мен, като
морските птици на Бемптънските скали, после сведох
поглед към обувките си.
Цифрата три. Три плаката на стената. Третият е с
училищните правила. Три правила. Правило номер
три: трябва да носите вратовръзката си така, че винаги да се виждат трите ленти на нея. Три букви в месец
май, от три дни си тук. Три дни и още не знаеш къде са
ти класните стаи. Програмата ти не включва карта, въпреки че до входа на училището има план на сградата,
което е и причината да се намираш тук – хванат в ка-
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пан. Изгуби се и тръгна обратно към главния коридор.
Намери плана, видя как да стигнеш, а после се разсея
заради таблото, по-специално заради рунтавите вежди на г-н Хълмс. Сам си си виновен. Когато звънецът
би, почти не забеляза. Наоколо имаше и други, но изведнъж остана сам.
Няма накъде да се бяга. Притеснявам се, че може да
се изпусна и всички ще ме видят. Вече е много близо,
тарторът със сламения перчем, който прилича на стърчащите пера на черноврат гмурец. Крещи, свил юмруци, сега ще ми вкара един, аз се стягам, приготвям се.
Тогава от другия край на коридора се появява едно
момче. По-висок е, по-едър, с къса черна коса. Сякаш
сияе със светлината зад гърба си от края на коридора.
Оглежда ситуацията, преценявайки разпределението
на силите. Усмихва се, светлината прави очертанията
му сребристи, после се спуска и тарторът започва да
отстъпва. Останалите от бандата вече са се изпарили.
Момчето, очертано в сребърната светлина, си мисли
колко малък е тарторът. Тарторът се смалява все повече в присъствието му, сякаш сребърната светлина притиска дробовете му и изкарва оттам целия му въздух,
което го кара да изглежда дребен и незначителен.
Сега тарторът отстъпва все повече. Гледа ме с нещо
като усмивка пред сребърното момче, сякаш ми се извинява. Напереното момче може да му сцепи главата
на две само с юмрук. Може да му размаже носа само с
едно помръдване на пръста си. Кръв, експлозия от алена течност, която пръска на всички страни. Напереното момче може да го метне през стаята с една ръка, да
го смачка в стената. Тарторът ще лази. Ще издава звук
като на кутийка светло пиво, когато го отваряш. Сре-
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бърното момче ще го свали на земята с един удар и ще
го рита в главата. Но сребърната чернокоса глава на
момчето не помръдва, юмруците му не се свиват, ботушите му не се надигат. Няма нужда да вдига ръка, нито
да си помръдне пръста или веждата. Просто си стои
там и тартора вече го няма. В коридора няма никого,
освен мен и сребърното момче.
– Нов ли си? – пита ме, сякаш между другото. Кимам.
Устата ми е пресъхнала и не рискувам да се обадя.
Момчето само надига рамене, въобще не му пука.
Отдалечава се наперено. Наблюдавам го как си отива.
Има такава увереност в походката му. Всичко изглежда
по-ясно, цветовете на плакатите в коридора са по-ярки. Чувствам се изнервен и замаян, сякаш съм ударил
едно уиски. Поглеждам към мястото, където стоеше
тарторът. Имаше късмет, че се махна. Имаше късмет,
че не се озова на пода в локва от собствената си гъста
кръв. Момичето, което ритаха, също го нямаше. Капки
кръв, кичур коса по коридора. Целият под е в обозначения, „придържай се в ляво“, маркировка откъде да
се минава. Отново мисля за брезовата скатия. За ярко
червеното ѝ чело. И за червената чинка – толкова много червено по лицето, по гърдичките, по задната част.
И за златната кадънка. Който и да я е нарекъл златна,
определено не я е гледал в лицето.
Намирам си една пейка в тоалетната, на която да
седна. Чувствам слабост в краката, а главата ми бучи.
Чувствам как кръвта циркулира във вените ми. Усещам как пулсира зад очите ми. Облягам се назад към
стената – твърда и студена, и солидна. Училището изглежда по-масивно от предишното. Строено е с тухли.
Последното ми училище беше правено от гипсокартон,
защото беше построено върху блато, което е страхотно
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място за живот на птиците. Само мога да си представя
колко пагубно е било построяването на училище там.
Пойни птички, чайки, водни кокошки, може би дори голям воден бик. Не, разбира се, че не и голям воден бик.
Не и в Салфорд. Те по принцип са южни птици, много
срамежливи, никак не са лесни в това отношение.
Въпреки че училището е само на тридесет години,
лабораториите бяха затънали дотолкова, че бяха на
нивото на игрището. Имаше дупки по стените на коридорите – следи от ритници. А това място е повече като
затвор със свободен режим, с ярко осветление, голи
тухлени стени, високи огради и бодлива тел.
Отварям книгата си. Полеви наръчник за птиците на Великобритания и Европа. Първата страница
липсва, понеже се наложи да я откъсна. Имаше печат
от библиотеката. Взех я от Салфордската библиотека,
когато бях на десет. Трябваше да залепя с тиксо някои
от страниците. Тиксото е потъмняло до цвят на оцет.
Харесва ми как е подредена книгата. Има въведение и
предговор, след това много топографска информация
и дори списък на орнитоложките дружества. Но найхубавото е списъкът за отбелязване. Осем страници,
върху които са изброени всички птици в номенклатурен ред, а не в азбучен. Опитах се да обясня това на
учителката по английски в старото училище, но тя не
знаеше какво е номенклатура и ме наказа.
До всяка птица в списъка има празно квадратче, в
което можеш да отбелязваш. Вече съм отбелязал 187
птици, които съм видял в естествена среда. Да ги видиш в плен не се брои. Птиците са общо 636, но повечето не са присъщи за Великобритания, нито пък
прелитат оттук, така че може да се каже, че съм видял
половината в списъка и че се движа добре. Свеждам
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поглед към списъка, забелязвам, че не съм отметнал
квадратчето до трипръстия пясъчник. Изваждам молив и отбелязвам. Видях няколко пясъчника миналата
година, близо до устието на Дий – малка, закръглена,
енергична птичка. Значи това прави 188 птици. Вписвам резултата в полето. Докато го правя, забелязвам
една чанта, напъхана под пейките. Тъкмо да я отворя и
виждам, че се приближава един учител. Прибирам торбичката във вътрешния си джоб.
– Не трябва ли да си в час? Какво правиш тук?
Мисля, че не е от моите учители. Сега вече съм възвърнал малко влагата в устата си и отговарям:
– Ами, нов съм. Не съм съвсем сигурен къде трябва
да отида.
– Къде ти е програмата?
Оставям книгата си и ровя из чантата за програмата. Подавам му я. Той я преглежда внимателно.
– Блок по математика, – казва, – при г-н Уилсън, стая
Е14. Насам е, хайде.
Изчаква докато се изправя, а после ме изпраща до
стаята. Всички обръщат очи към мен, когато отваряме
вратата и влизаме. Той казва нещо на моя учител, на
въпросния г-н Уилсън, и г-н Уилсън ме оглежда отгоре
до долу. Имам късмет, защото другият си тръгва, а г-н
Уилсън ме завежда до едно свободно място, точно до
напереното момче. Той зяпа през прозореца и не забелязва присъствието ми. Просто си гледа навън, в своите черни и сребърни очертания. Сядам и изваждам
учебника си. Късата му черна лъскава коса, в комбинация с безстрашието му, ме кара да мисля за гарвани.
Гледам момчето и се чудя каква птица е той.
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тклонявам се от пътя за вкъщи и тръгвам
към пешеходната зона. Прекарах двата
часа по математика до напереното момче
и обикновено блокът е мъка, но не и днес.
Тетрадките по математика с разграфените им страници
са много удобни за скициране. В продължение на час
успявам да нахвърлям серия от девет скици. Първата
е само за загрявка, рисувам яйце. Яйцето е добро
упражнение, за да ти потръгнат нещата. Върхът на
яйцето е малко плосък, но за да го оправя трябва да
обърна цялата тетрадка, а не ми се ще да привличам
внимание.
На втората страница рисувам пиле, което се излюпва от яйцето с отворена човка. Мисля, че учителят преподава квадратни уравнения. Не внимавам особено,
но преди известно време стигнах до заключението,
че ако искаш да останеш незабелязан, най-добре да
движиш химикала по страницата и да не надигаш глава. Третата рисунка е на майката, може и бащата да е,
но решавам да е майката, която храни пилето с муха.
Майката прилича на скорец, затова прибавям няколко
заострени шарки с V-образна форма, които украсяват
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крилата на скорците.
Обръщам страницата и започвам четвъртата рисунка. Сега мъничето вече има криле на възрастна птица и е кацнало на един стълб с разперени крила, готово да полети за пръв път. Добавям и едно слънце за
фон. Отново обръщам страницата и нахвърлям нещо
като вихрушка, с вълнообразна форма, която трябва
да представлява ято скорци и тогава изобразявам моя
скорец, литнал да ги посрещне. Хвърлям поглед към
момчето да видя дали е забелязал, но той просто си
гледа през прозореца, прилича на статуя, сияеща в сребърно и черно статуя. Съвсем ясно демонстрира, че не
работи и съм изненадан как учителят не казва и дума
по въпроса.
Обръщам листа и продължавам със следващата скица. Скорецът ми си е намерил приятелка и рисувам как
се размножават. На седмата е вече фира, нагоре с краката, с изядени очи – студен като камък. Успявам да завърша поредицата преди да бие звънеца с две бързи
скици на скелета му – последната е на черепа отблизо. Момчето така и не се обърна да види какво правя,
което е жалко, защото мисля, че черепът щеше да му
допадне.
Влизам в магазина за домашни любимци и купувам кесия белен слънчоглед и малко червеи. Решавам
да се прибера по дългия път през парка Бъуайл Хил.
Отбивам се в Лардър кафе. Останали са ми точно пари
за чаша чай. Жената ми дава малък чайник от неръждаема стомана, аз си взимам чашка и чинийка, и каничка мляко. Има много хора и местата са малко, но
успявам да си намеря едно и сядам. На пода са поставени две кутийки от маргарин, точно под един теч и
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се чува капване всеки път щом водата се откъсне от
тавана. И преди съм идвал в кафенето, но скоро не бях.
Оформено е в синьо и жълто, синьото почти като цвета
на синия синигер. Жълт линолеум със сини шарки на
пода, диванчета с жълти метални рамки и сини възглавнички, прилепени към седалките, сини плочки
и жълта шпакловка. А точно в средата на кафенето е
сложена черна старомодна лампа, заострена нагоре,
с два метални пръта, които стърчат от двете страни като изгорени кибритени клечки. Един учител ни
беше обяснил, когато ходихме в Салфордския музей от
старото ми училище, че тези пръти са вършили работа
на хората, които палели лампите, защото на тях подпирали стълбите си. На върха на лампата има забучена
грамадна стъклена топка – като топка за голф върху
стойката за удар.
Забавното е, че някой е изрисувал лице върху нея,
с големи щръкнали уши и усмивка с липсващи зъби,
сякаш онзи, който го е направил е разбирал, че лампата не е особено на мястото си и се нуждае от малко
освежаване, за да пасне на обстановката. Само дето изобщо не освежава обстановката, а по някакъв начин я
смрачава още повече, като нарисуваната усмивка върху лицето на клоуна, или тази на акулата, която ей сега
ще те лапне.
Има черна дъска, на която е надраскано нещо с тебешир: „Следобеден специалитет от понеделник до
петък 14-16 часа, каничка чай или нормално кафе с
препечен плодов сладкиш за 1.25 лири“. Което обяснява защо е толкова пълно, най-вече с дърдорещи възрастни лелки.
Преминавам през входа на „Бъуайл Хил“ откъм
„Сийдли енд“, нагоре по хълма до средата на парка. От
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върха можеш да видиш цял Уийст и Сийдли, заедно с
околностите. Има няколко хлапета на скейтбордове и
един мъж с барета и куче порода ваймаранер. Вижда се
високата сива сграда с червен надпис отстрани, който
гласи „Салфордски търговски център“, а една голяма
червена стрелка сочи надолу. Не знам за „търговския
център“, но вътре има само един Ти Джей Хюс, един
Тимпсънс, един Уимпи, Сделки за дома, магазин за домашни любимци, където продават и книги втора ръка,
видео касети, DVD-та и дискове, три дарителски центъра и едно Лардър кафе.
Вляво от мен е Уийст, а вдясно е по-снобско. Дърветата в парка растат добре, пъпките скоро ще цъфнат.
Зелени издънки в тревата, под тях – нарцисите, готови
да избуят. Къщите отдясно са големи, а улиците тънат
в зеленина. Сякаш паркът е нещо като стена между две
зони. Минавам покрай бял „Х“, изрисуван върху ствола
на едно дърво – така отбелязват, че вече е мъртво и
човекът, който се занимава с това, може да го отсече.
Зеленото игрище е заобиколено от стени от червена
тухла, боядисани отгоре с още червена боя, сякаш цветът на тухлата не им е бил достатъчен. Минава един
бегач, заедно с кучето си чау-чау, което е извило опашка и е изплезило лилавия си език. Забелязвам топка
за кучета, закачена на един клон – като играчка върху
коледната елха. Тъмносиви облаци, обрамчени в бяло
и жълто.
Запътвам се към къщи по „Уийст Лейн“ и в посока
„Гор Кресент“. Районът е по-хубав от онзи, където живеехме преди, има бедняшки части, но не е като Ордсъл с релсите от едната страна и блоковете от другата.
Много тухлени тераси, но тук повечето изглеждат като
да са собствени, не наети. Стоят с гръб едни към други,
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образувайки павирани вътрешни дворчета помежду
си; пред задните дворове са поставени сиви контейнери за отпадъци с розови капаци, само че някои от вътрешните пространства имат порти и са заключени с
черни метални решетки, така че контейнерите стоят
пред портите и се блъскат за място. Всеки си има номер, сякаш има значение.
Тези къщи, със заключените вътрешни дворове,
имат дървени дограми и завеси и украса. На нашата
улица има няколко с PVC дограми и с табели „Дава се
под наем“, закачени на тухлените стени. Две гугутки се
гушкат до един жълт камион на Кени. „Гор Кресент“ е
дълга улица с много различни къщи. Има една с двама
глинени моряка в двора, синьо-бели и един с червеночерен флаг, който се вее с изобразения на него брадат
тип, който обикновено виждаш по тениските на учениците. Спирам да го погледам как плющи на вятъра.
Тогава, както си стоя, забелязвам един старец с дълга
бяла коса, който се взира в мен.
Извръщам се.
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пускайки се надолу по „Гор Кресент“, пресичам
на другия тротоар, за да избегна една банда
и забелязвам цяла групичка дългоопашати
синигери сред върбите пред номер 55. Около
шест птички. Много са общителни. Харесвам комбинацията от розово с черно и бяло. Дългоопашатите синигери не се класифицират като класическите синигери – познати са като мустакати синигери. Повечето
класически имат черни гушки, бели бузи и черни или
тъмни шапки. При истинските синигери окраската на
двата пола не се различава.
Когато отварям входната врата, която директно
свързва улицата с жилищното ни пространство, мама
се е разположила на дивана с Тина. Изглежда смутена,
сякаш съм я хванал да прави нещо нередно. Прегръща
зелената рипсена възглавница.
– Е? – казва мама.
– Съжалявам, че закъснях, – отвръщам.
Поглежда към часовника върху DVD-то. Показва
16.35. Закъснял съм с цял час.
– Ходих до пешеходната.
– Защо?
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Вдигам кесията със слънчогледа и червейчетата.
– Опитвах се да се свържа с теб – казва.
Изваждам телефона си от джоба.
– Батерията е паднала – обяснявам и показвам. Не е
същия, откакто го изпуснах на земята преди няколко
месеца.
Мама се изправя и си обува пантофите.
– Как беше?
Надигам рамене.
– Е? – продължава. – Как ти се стори?
Чудя се защо ме пита чак след три дни.
– Голямо е – отвръщам в крайна сметка.
Маха кичур коса от лицето си.
– Ще свикнеш, – казва. – Ще видиш. – Усмихва се неловко. – А предстои и пътуване.
Затварям вратата и свалям сакото си. Трудно е да
прецениш къде да си оставиш нещата, понеже навсякъде има кашони, пълни с разни неща. Има картини,
които още не са закачени и парчета вестници, изпаднали от кашоните, когато мама ги е отваряла, за да провери дали са в точната стая. Има един, пълен с чинии
и чаши, който всъщност трябва да е в кухнята. Мятам
сакото върху един фотьойл. Мама е разопаковала огледалото и го е сложила над камината. Приближава се
до него и си разглежда лицето. Оправя си червилото.
Навлажнява пръст и си приглажда веждите. При птиците веждите се наричат „суперцилиум“ на латински,
което означава „над миглите“. Дългоопашатите синигери имат потресаващи суперцилиуми – големи черни
снопчета, които се извиват право назад. Суперцилиумите на мама са толкова оскубани, че не е останало
много от тях. Налага се да си ги дорисува с молив.
– Излизаме, така че сам си направи нещо за следо-
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бедната закуска. Става ли?
Кимам. Фризерът е пълен. Мама и Тина излизат от
стаята. Задачата ми за тази вечер е да подредя своите
три кашона с книги за птици, но първо следобедния
чай и после ще подреждам. Гладен съм, затова си сипвам една купа зърнена закуска, преди да се разровя из
фризера. Стоя до прозореца, изсипвам с лъжицата захаросаните парченца и млякото в устата си и наблюдавам масичката.
Първоначално няма особено движение. Но после се
появява една червеногръдка. Скача върху хранилката за слънчогледови семки, рови в търсене на някоя
белена и отлита със семка в човката. Скоро след това
пристига двойка черни синигери. Нервозни дребосъци, не спират да потреперват и да подскачат. Взимам
си бинокъла, за да ги разгледам отблизо. Той би могъл
да е тя. Женският черен синигер и мъжкият са идентични.
Слагам порция лазаня във фурната и отварям хладилника. Има няколко от светлите бири на Тина, взимам една и я отварям. Първоначално не харесвах бира,
предпочитах сайдер или вино, като мама, но сега развих усещане за тази напитка. Усещам я студена и свежа
по езика си. Лазанята ще стане след около половин час.
Микровълновата е счупена, така че дори не си направихме труда да я вземем на новото място – оставихме
я на паркинга заедно с роклите на Хедър и с обувките и чантите ѝ. Сядам на масата с бирата и с книгата.
Изваждам скицника и започвам някои рудиментарни
скици на синигери.
Наистина ми е трудно да различа лъскавоглавия от
матовоглавия синигер и осъзнавам, че става по-лесно,
когато ги рисувам. Единствената истинска разлика е,
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че гушката на лъскавоглавия е едва забележимо помалка от гушката на матовоглавия, а матовоглавият
има и по-светла зона в края на перцата по крилете. В
скиците на двете птици наблягам на разликите, подчертавам дебело светлите краища и записвам МАТОВОГЛАВ с главни букви. После рисувам още една черна
линия до гушката на другата птичка и вписвам ЛЪСКАВОГЛАВ.
Когато приключвам с рисуването, затварям книгата и си изваждам още една от тинините бири. Дърпам
пръстенчето и отпивам. Минавам отново през хола,
покрай всичките кашони и отварям вратата. Стоя на
прага с бира в едната ръка и оглеждам улицата. Има
няколко хлапета пред магазина на Каз – едното момиче е на колело, а когато покрай тях минава някакъв
човек, тя го моли да ѝ купи цигари. Той не ѝ обръща
никакво внимание, просто си върви.
До Каз има китайски магазин на име „Златна звезда“, до него е африканския „Зайън“, а следващият обект
е букмейкърската кантора „Корал“. Доста е оживено.
Минава двойка, хваната за ръце. Той води петнист питбул с дебела кожена каишка. Тя носи дълъг бял клин
и засмуква връхчето на сладоледа си. На прозорците
на Клуб „Гор“ в края на улицата, е залепен голям плакат на „Скорпион светло“. Под него се тълпят група пушачи. Нарисуван е бял скорпион на черен фон. „Това е
бира, която жили“; „изпий ме, ако смееш“ – сякаш това
казва.
Покрай тях минава един старец с морскосиня
ушанка и брезентова чанта. Изчезва в букмейкърската
кантора, а в това време оттам излиза един мъж с черна
качулка и отразителна жилетка и почти се блъска в
стареца. Някакъв мургав човек със сива бейзболна
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шапка и черна брада пуска листовки в пощите. Хлапе
със стафордски бултериер и стик за голф. Какво
правят всички тези хора? Всички тези плешиви
хора с кучета; възрастни типове със странни шапки
и кретащи походки; хлапета на колела, захлупили
качулки; стариците, увити в шалове, стиснали
чантичките си; жените с младежки дрехи и младежки
обувки, и младежки прически, но със старчески шии и
старчески устни, и старчески клепачи. Всички сякаш
са се запътили на някъде или пък идват от някъде.
Обръщам се и поглеждам към другия край на улицата. Виждам групичка от петима, горе-долу на моята
възраст, крачат надолу по улицата. Три момчета и две
момичета. Чудя се дали учат в Роузуей – не ги разпознавам без униформа. Сякаш пращят от енергия и живот, смеят се и се побутват. Момчетата се блъскат и се
ръгат с лакти, избутват се, а момичетата пищят и бърборят безспир. Едната е красива – с дълга копринена
кестенява коса и впити дънки. Докато минават, красавицата смушква едно от момчетата. Двамата ме поглеждат и се хилят подигравателно. Усещам как бузите ми поруменяват и отпивам голяма глътка от бирата.
Поглеждам нагоре към небето – сиви, мрачни облаци,
докъдето ти стига погледът.
Ще оправя кашоните, мисля си, но после се сещам,
че днес дават „Градски ченгета“ по телевизията, пък
аз никога не изпускам „Градски ченгета“. Винаги става
нещо вълнуващо – стреля се по хора, полицейски преследвания, бързи коли, наркотици. Никога не е тъпо.
Мама преди се тревожеше, задето ме интересува живо
цялото това нещо. Боеше се, че ще вляза в затвора. Но
това е просто телевизионно предаване.
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а следващата сутрин слагам хлебни трохи
на масичката и се връщам в кухнята. Сложил
съм и малко кожа от бекона. Би било хубаво
да привлека някоя враноподобна или дори
някой хищник. В Ордсъл имахме ястреб-врабчар, който си беше редовен гост. Понякога се отбивах в месарницата за обрезки, но в този квартал няма месари наблизо.
Скорците са долетели на мига, бият се за хляба. Тъпчат се като невидели. Скицирам бързо и се опитвам да
уловя онова качество на скореца – да прилича едновременно на човек и на влечуго. Чувам как таблата на
леглото в спалнята на мама се блъска в стената. Грабвам си чантата – време е да хващам автобуса. Отивам
до стълбите.
Викам с половин глас.
– Днес ще закъснея, мамо, има училищна екскурзия.
Не ме чува. Но си нося мобилния, така че ще ѝ звънна
по-късно. Много е странно това с екскурзията. Автобусът тръгва от училище в девет, обаче до Лондон са четири часа, така че преди един няма да сме стигнали. А това
значи, че ни остават само три часа да се разходим из Та-
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уър – Лондонската кула, защото треньорът определи да
потеглим в четири и да сме се прибрали към осем. Изглежда ми малко като загуба на време, но училището е
получило някакво финансиране за проект по история и
избраха нашия клас за това. Реших да взема със себе си
три книги. Наръчника ми, скицника и една голяма книга с дебели корици за птиците носорози, която взех от
Манчестърската централна библиотека преди две години и още не съм имал възможност да прочета.
Избрах я най-вече, защото харесах снимката на корицата – черна птица носорог с огненочервена човка.
В Салфорд няма да видиш носорог, но е приятно да научиш нещо за чуждестранните птици. Птиците, както
всяко друго нещо, са продукт на собствената си среда.
Има 57 различни вида птица носорог, много от тях са
застрашени.
Когато стигам в училище, автобусът вече се товари. В нашия клас има около тридесетина души, сега
са подредени в редица, готови за преброяване от учителя. Малко по-надалеч виждам напереното момче от
ден трети, който вече знам, че се казва Ашли. Говори с
някакъв мъж в една кола. Навежда се към прозореца
от страната на шофьора. Мъжът в колата му обяснява
нещо, но не чувам какво казва. Изражението му е сурово. Ашли само кима сериозно.
Нахвърлям една бърза скица. Мъжът подава на
Ашли някаква чантичка, която Ашли пъха във вътрешния джоб на палтото си. Мъжът му размахва пръст.
Ашли свива рамене. Учителят вече е преброил целия
клас. Забелязва ме и поглежда към списъка си, леко
озадачен.
– Някой да е виждал Том Рийд?
Не чувам някой да отговаря. Прибирам скицника в
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чантата и отивам към автобуса. Ашли се появява, пробива си път и застава отпред. Учителят ме отбелязва в
списъка си.
– Хайде, трябва да тръгваме.
Но вече сме вътре.
В автобуса успявам да си намеря самостоятелно
място отпред. Отзад, където искат да седят всички,
става патаклама, бутат се и се блъскат. Къде на шега,
съпроводено със смях, къде леко на ръба да премине в
по-сериозна свада. Предполагам, че изясняват йерархичния ред помежду си, като птиците. Един от учителите се намесва.
– Хърст, сядай долу, стига глупости.
– Той беше, господине. Седна ми на мястото.
– Тогава просто седни тук.
– Ама аз бях пръв, кълна се, господине.
Нещата се успокояват донякъде и шофьорът потегля. Шегите и виковете не спират.
– Ей, т‘ва е Рико, ей, Рико!
Някой блъска по прозореца.
– Ъъъгх.
– Тоя е направо фш-ш-ш-ш-т.
– К‘во?
– К‘во, никой не си го слага по тениската?
– Как да се напръскам?
– Направи го отдолу, фш-ш-ш-ш-т, ей така.
– Колко е часа, бе, копеле?
– Видя ли оная кола?
– Леле!
– Луда работа.
Много смях. Сякаш съм невидим. Може би не съм
съвсем тук. Тогава се появява той. Ашли. Сяда сам на
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средата на една двойна седалка. Гледам момичето на
седалката до неговата. Иска да седне до него, но няма
място. Ашли е заел цялото пространство. Тя иска той
да флиртува с нея. Трябва аз да седя с някое момиче,
мисля. Тя е красива, а гърдите ѝ отварят деколтето на
блузката, откъдето се подава белият дантелен сутиен.
Кожата ѝ е кадифено мека и гладка. Представям си, че
седя там, където ѝ се иска да седи Ашли. Прокарвам
пръст под ребрата ѝ, а тя се кикоти. Тогава ме поглежда и забелязва, че я зяпам. Забивам нос в книгата си,
но хвърлям странични погледи. Тя прошепва нещо на
приятелката си и ме сочи. Ашли я гледа и се смее.
– Ей, как се казваш? – вика ми той.
– Купър – отвръщам.
Продължавам с книгата. Момичето отново побутва
приятелката си. Чувствам очите им върху себе си, преценяват ме, отделят ме от останалите. Ашли ги наблюдава как се побутват и си шепнат, поглежда пак към
мен и се усмихва. Черната му коса сияе.
– К‘во четеш? – провиква се той към мен.
Вдигам рамене и продължавам да чета, но всъщност
не разчитам думите, просто се взирам във формите им
по страницата.
– Ей! – вика той.
Игнорирам го и се съсредоточавам по-усърдно върху страницата. Ашли идва и сяда до мен.
– Ей. Попитах те нещо, какво толкова интересно има
в тая книга?
Вече е много близо до мен, почти ме докосва. Показвам му страницата, която чета. Има голяма цветна
снимка на африканска птица носорог.
– Ако тази птица ти кацне на покрива, ще трябва да
се изнасяш.
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– Така ли? – Ашли поглежда към момичетата, смига
им, но те вече си говорят за нещо друго. Не се занимават с мен. – И защо?
– Или се местиш, или ще трябва да умреш.
Ашли се смее и тръска глава. Взима ми скицника
и започва да го разлиства. Минава през рисунката на
мама, която пуши Регал на кухненската маса; скицата
на лъскавоглавия и на матовоглавия синигери, където
съм подчертал разликите в размера на гушките; главата на скореца и е прекалено късно, когато осъзнавам
какво има на следващата страница. Ашли я вижда –
скицата на него самия, облегнат на прозореца на колата, като пространството между лакътя и торса му оформят триъгълник, а мъжът сочи с пръст срещу него
точно в средата на триъгълника.
– К‘во е това? – пита.
Вдигам рамене.
– А? – Сочи към скицата на самия себе си, объркан и
същевременно ядосан. Откъсва страницата, смачква я,
напъхва я в джоба си и си сяда на мястото. Момичето с
напиращите гърди шушне нещо на другото. Шушукат
и се кикотят, докато Ашли се настанява на средата на
седалката си и се зазяпва през прозореца.
Ала тогава отново поглежда към мен, този път без
гняв, само с объркване. Вади смачканото парче хартия
и го разгръща. Вдига го към мен като флаг и после сочи
към него с движение на главата. Свива юмрук и напъхва хартията дълбоко в юмрука си с показалеца. Надига юмрука към светлината и бавно го разтваря. Пет
пръста, длан. Няма хартия. Връщам се към книгата, но
все пак продължавам да хвърлям странични погледи.
Представям си как посягам към момичето. Обхващам
задната част на главата ѝ с ръка и я целувам по уст-
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ните. Отваря уста. Посягам с другата ръка и я хващам
за едната гърда. Стискам. Ръката ми опипва плътта, а
аз чувствам топлината, която излъчва и как зърното
се втвърдява в шепата ми. Усещам, че се възбуждам
и слагам книгата в скута си, за да не забележи никой.
Промушвам ръката си под нея и подръпвам панталона,
за да освободя място за растящото усещане там долу.
Носорогът наистина е много интересен. Това е единствената птица, чиито първи два прешлена се сливат в
едно – предполагам, че е заради огромната човка. Съществуват страшно много митове и суеверия за тези
птици. В Борнео вярват, че те пренасят душите на
мъртвите при Господ или при дявола. Друго племе вярва, че се задава буря, ако видиш птица носорог. Трябва
да отбележа, че повечето от тези суеверия представят
птицата в много лоша светлина. Сякаш ѝ стоварват вината за всичко. Много грешат.
Един човек с мощен глас и мустак ни разделя на две
групи – носи един такъв странен костюм в червено и
тъмно синьо, с рисунка на червена корона и големи
букви „E“ и „Р“, изписани под нея. Напомня ми за войниците на Кралицата в анимацията за Алиса в страната
на чудесата. И отгоре на това – обут с едни обикновени
обувки, не от онези старовремските. Нормални черни
обувки, от тия, дето можеш да си ги купиш в Тимпсънс
– от типа, които чичо ми си купува, за да ходи на интервюта, които никога не завършват с постъпване на
работа, но на които от трудовата борса непрекъснато
го карат да ходи. Чичо ми казва, че вършат работа и
за погребение. Гръмогласният мъж с мустаците ни говори нещо. Движенията му са сковани, а гласът много
отработен – предполагам, че е бил сержант в армията.
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Появява се един друг със същия нелеп костюм и
повежда първата група – тази, в която е Ашли. Стоях
близо до него, като си мислех, че ще ни сложат в една
група, обаче човекът започна – едно, две, едно, две...
Потупваше ни по главата и ни слагаше номер. Аз бях
номер две, но поради някаква причина той пропусна
Ашли и продължи с единиците. Мъжете със смешните
костюми се казват Йомански стражи.
– Къде са гарваните? – питам мъжа. Изглежда обиден от въпроса и се обръща към групата.
– Този май няма търпение, – казва. После се обръща
към мен. – Ще ги видиш, когато влезем вътре.
Стоим на един мост, който минава над нещо, което
някога е било ров, пълен с вода, а сега е просто трева.
Разказва ни за историята на това чудо и прави физиономия, когато обяснява какви нечистотии са се носили
във водата. Кулите изникват със застрашителни размери, има и порти от ковано желязо и пики. Някои от
пиките се използвали, за да се набучват на тях човешки глави, нещо като стена за трофеи. Минаваме покрай
някаква оръдейна кула, докато крачим по павирана
алея и влизаме в една от кулите.
Има много приспособления за изтезаване на хора.
Едното се казва Дъщерята на клошаря, но не изглежда
много зле. Представлява метална стойка с формата на
буквата „А“. Главата на жертвата се връзва за горната
част на А-то, а краката и ръцете – в долната. Така си поставен в седнала позиция. Мога да се сетя и за къде-къде по-лоши неща, но мъжът отново прави физиономия
и казва, че било мъчително. Стойката е налице, разбира се, но всички вече са я виждали по филмите, макар
че едно от момичетата се шегува, че Хейли Уолш има
нужда от нея. Хейли Уолш е ниска и дебела – всички се
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смеят. Хейли извръща поглед и се прави, че не чува, но
очите ѝ се пълнят със сълзи.
Човекът ни разказва за екзекуциите с особено удоволствие. Минаваме покрай Портата на Предателите.
Водата е яркозелена, а на мен ми харесва решетката от
ковано желязо. Всичко това се точи бавно, имам чувството, че групата се мести от едно нещо на друго безкрайно дълго.
– А тази кула е известна като Кървавата кула.
Сюзън, момичето с напиращите от блузката гърди,
пита защо.
Сега разказва за двама братя, които били убити.
Очите му изскачат и всички се смеят. Аз си мисля за
гарваните. Вече чувствам пеперуди в стомаха си.
– Уолтър Рали, Гай Фокс, Рудолф Хес – всички са били
тук. Дори братята Крей – казва. – Чували ли сте за тях?
Някои кимат, но не и Хейли Уолш, тя все още изглежда разстроена, заради шегата със стойката. Наблюдавам Сюзън. Харесва ми как се очертават бедрата ѝ и се
чудя колко ли е гладка кожата между краката ѝ.
Сядам и започвам да рисувам. Рисувам Сюзън с разтворени крака, с нещо като портал в дъното с красива
решетка. Групата тръгва отново и трябва да ги настигам. Срещаме се с другата група, но Ашли го няма. Няма
и гарвани, поне аз не ги виждам. Има няколко врани и
непрекъснато се вълнувам, като си помисля, че това
може да са гарваните. Има и чайки. Харесвам чайките,
особено отекващите им кресливи гласове. Учителят се
оглежда притеснено.
Вече сме при дръвника близо до бялата кула, която
изглежда фантастично. Стари кости.
– Това е мястото, на което е обезглавена Ан Болейн –
обяснява. Не е била екзекутирана с брадвата, която ни
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показва, а с меч. Тук е страхотно. Тревата е истински
зелена и се чудя дали не е заради цялата кръв, която се
е просмуквала в почвата. Сигурно върши добра работа
за наторяване, много желязо и други хранителни вещества. Стражът разказва, че едно от последните неща,
които Ан Болейн казала на пазача от кулата било „Чух,
че палачът е много добър, а шията ми е къса.“. Казва
това с писклив глас. Всички се смеят.
Представям си я как ляга върху дръвника, но явно е
седяла с изправена глава. Палачът е отрязал главата ѝ
с един единствен удар на меча. Все още няма гарвани.
Продължавам да си мисля, че вече съм ги видял, но не
са гарвани, а врани. Отново питам Йоманския страж.
Обяснява ми, че си има специален Отговорник по гарваните, чиято работа е да се грижи за тях. Каза, че ще
мога да го разпозная, защото има малък гарван, пришит за ръкава на униформата му. После ме потупва по
рамото – прекалено силно за приятелско потупване.
Забелязвам Ашли до стената в другия край. Наднича към противоположната страна. И тогава го виждам
– кацнал на ръба на една кофа за боклук, с приведена
глава, прегърбен, с огромна мантия с цвета на машинно масло, с човка като върха на брадва. Гарван. Толкова от близо не може да се обърка с врана. Изглежда три
пъти по-едър и с грамаден клюн, оперението му е полъскаво, по-преливащо. Изглежда прекрасно, усещам
как по гърба ми преминава тръпка. Показва глава от
кофата и изважда полуизяден сандвич. Взирам се с почуда в тази красота.
– Ама че голяма врана – казва Сюзън.
– Това е гарван, – обяснявам. – Живеят тук.
– Откъде знаеш?
– Ако гарваните напуснат кулата, Великобритания
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ще потъне в океана.
– Дрън дрън! – намесва се Ашли, изниквайки иззад
гърба ми. Щипе ме по ухото и се усмихва. Сюзън не му
обръща грам внимание. Изглежда ѝ е интересно какво
казвам.
– Гарван е посочил на Каин къде да зарови Авел.
Не изглежда впечатлена.
– Ми защо просто не отлетят?
– Крилете. Отрязани са им.
Загубих я, отдалечава се. Ашли я следва и се криви
зад гърба ѝ. Преструва се, че я хваща за задника, после
ми смига. Гледам как полата ѝ се надига и пада. Наблюдавам как се стягат и се отпускат мускулите на прасците ѝ. В съзнанието си слагам ръка на дупето ѝ, а тя ми
позволява да я оставя там.
Забелязвам страж с апликация на гарван, пришита
на ръкава и го питам дали той е Отговорника по гарваните. Започвам да си говоря с него. Храни ги с прясно
говеждо, което всеки ден купува от месарския пазар
„Смитфийлд“. Обяснява ми, че има общо осем гарвана и
ги назовава по име. Казва, че са били девет, но Грог – деветият, си обрал крушите, без предизвестие и последно
го видели пред някаква кръчма в Източната част.
– Онзи там е Тор – казва, – и е на шестнайсет.
Колкото мен. Но най-старият гарван въобще се казвал Джим Крау и живял до 44.
Влизаме в Бялата кула. Стражът ни разказва, че е
била построена през 1078 г. от Уилям Завоевателя. В
изложбата са наредени стотици мечове и брадви, и
оръдия, и всякакви оръжия. Но учителят казва, че нямаме много време и обявява среща при Тауър Грийн
след час. Решавам да ида до магазина за сувенири.
Там има всякакви джунджурии. Пластмасови свете-
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щи призраци с топка и верига на краката; пластмасови скелети, размахващи мечове; фигурки на Йомани
от евтин картон; моливи с Бийфитъри; вратовръзка в
цветовете на националния флаг; шапки с Лондонската
кула; кралски лъжички; ключодържатели с формата
на гюллета, обаче има и обширна книжна секция и аз
се заравям в нея. Много книги с историята на кулата,
дори една за Джак Изкормвача. Тогава я намирам – с
дебели корици и илюстрация на краля на враните отпред: Гарванът, от Дерек Ратклиф. Отварям и зачитам
първия абзац:
Мястото на гарвана в митовете, легендите и историята е отдавна установено, а настоящата книга
описва падението на птицата от пиедестала на високо
ценен чистач на средновековните градове до позицията на преследван беглец в днешната дива природа...
Има глави за всеки аспект, свързан с птицата, дори
карти с местата, където все още се развъждат, в края
на изданието. Усещам една ръка на рамото си. Ашли е.
Взима една сувенирна химикалка със страж и я прибира в джоба си. Взима острилка с формата на полицейска каска, прибира и нея. Оглежда се за друго, което би
могъл да свие.
– Това ще го взимаш ли? – пита и сочи към книгата.
– Нямам пари – отвръщам.
Той само вдига рамене. После ме побутва. Взима
книгата и бързо се оглежда. Двете жени зад щанда си
говорят и дори не ни поглеждат. Отварям чантата си
и той я пуска вътре. Потупва ме по гърба. Чувството е
приятно – сякаш сме един екип. Навежда се към мен.
– Сега ти ми направѝ една услуга.
Извежда ме от магазина и ме води към стената, над
която го видях да наднича по-рано. Сякаш не успява да
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открие онова, което търси.
– Какво има?
– Нищо особено, само се оглеждай.
Отново се надвесва над парапета. Виждам една черна кола със затъмнени стъкла, която се движи през
паркинга, а Ашли също наблюдава как тя бавно се приближава. Спира възможно най-близо до стената. Един
човек излиза отвътре и застава точно под Ашли. Кима
му. Ашли изважда чантичката от вътрешния джоб, където видях да я прибира сутринта и я разлюлява над
мъжа. Онзи изпъва ръце, за да я хване. Прави подканващи жестове, Ашли понечва да хвърли чантата, когато изведнъж се ухилва предизвикателно.
По лицето на мъжа минава сянка на бяс. Ашли го
разиграва с чантичката, преструва се, че ще я пусне, а
после продължава да я люлее във въздуха. Мъжът посочва към Ашли и прокарва показалец през гърлото
си. Посочва отново към него и по устните му се чете
как казва „Мъртъв си“. Ашли му прави жест да се разкара. Забелязвам учителя, който идва насам и предупреждавам Ашли. Вижда го точно навреме и прибира
чантичката в джоба си.
– Какво правиш? – пита учителят.
– Наслаждавам се на гледката, господине.
Присъединяваме се към останалите в групата при
Тауър Грийн.
– Защо го направи?
Ашли ме поглежда и се усмихва.
– Щото ми хрумна нещо.
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е спирам да сънувам, че съм попаднал в плаващи пясъци, но винаги ме спасяват в последния момент. Понякога в съня си истински се боя за живота си, но в другите случаи
чувствам най-вече унижение. Прилича на съня, който
все сънувах, когато още учех в началното училище –
че пропадам в лайна. Понякога се случваше да е канал,
друг път външна тоалетна и имах усещането, че ще се
удавя. Често наоколо имаше някое хубаво момиче, което се опитвах да впечатля, а понякога – момче, с което
имах желание да се сприятеля. Но не мисля, че тези сънища означават реално нещо.
Но има един сън, който се повтаря отново и отново,
и всъщност е истински. Сънувам, че мога да летя и работата е там, че мисля, че съм летял и преди. Не, не мисля, знам. Летял съм. Доста е трудно и трябва много да
се концентрираш, но накрая само протягаш ръце нагоре, стига да не те е шубе да продължиш, и се издигаш.
Ако го сдържаш, тогава се строполяваш. Години наред
вярвах, че съм единственият, който може да лети, но
сега си мисля, че открих още един. Нещо в отношението му и дистанцията, която съществува между другите
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и нас. А и очите му. Има същия поглед, какъвто имат
птиците. Птицата никога не се съмнява в онова, за което е предназначена. Мисля, че този човек знае, че мога
да летя. Разпознал се е в мен, както аз се разпознах в
него.
Често сънувам птици, предполагам, че е задето
мисля много за тях. Особено за посевната врана. Често
я бъркат с обикновената врана, но посевната е доста
по-различна всъщност. Малко по-дребна е и има ивица
гола сиво-бяла кожа около клюна. По глас прилича на
враната, но понякога посевната врана може да звучи
като човек. Има един голям развъдник в гробището в
горния край на пътя. Шумни птици са и често ме будят
прекалено рано сутрин. Цвърчат и тракат с човки
така, сякаш някой е изпуснал чекмеджето с приборите
на пода. Човек би очаквал този шум да е дразнещ, но
всъщност е успокояващ по някакъв странен начин.
Това е звукът на земята.
Гробището е само едно от многото подобрения в
Ордсъл. Тази сутрин видях един пънкар с черен суичър
с качулка, черни торбести дънки и от онези ластични
раници, покрити с шипове, дето ги носят пънкарите, и
ми се стори, че това е добър знак. В Ордсъл няма много
пънкари, понеже може да е опасно. От време на време
се нанасят някакви, но само след седмици, дори дни,
вече са си сменили прическата и дрехите, за да се впишат в обстановката. Наистина, човек не се чувства съвсем в безопасност където и да било в Ордсъл.
Ходех до универсалния магазин срещу Клуба на
салфордците от време на време, но само по светло и
ако видех банда момчета, изчезвах обратно. Имаше
дълга улица с червени тухлени тераси, но много от
тях са закрити и да ходиш по улицата си беше като да
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се разхождаш в ничия земя. Почти стигаш, например,
до магазина, и тогава виждаш пет или шест хлапета,
евентуално някое от тях на колело, с куче на хлабава
каишка, в бял, в сив, в шахматен суичър с качулка,
дъвчат дъвки, надуват балончета и ги пукат – бам,
бам, бам, като пищов, и в такъв момент аз просто се
завъртах и хуквах обратно.
Хубавото на Уийст е, че има повече открити пространства, не се чувстваш заграден отвсякъде, а колите
и старците просто минават покрай теб. Трамвайната
линия на Метролинк минава през квартала и го разрязва на две, което създава много пространство. Над
релсите, трамвайните жици стигат чак до „Екълс Ню
Роуд“.
Когато живеехме в Броутън имаше един район, в
който живееха всички ултраортодоксални евреи. Често можеше да ги видиш, баща и син, синът с две дълги
къдрици покрай лицето и черно бомбе, бащата – в черна пола с пискюли от двете страни, бели чорапогащи,
черни обувки и черно палто. Понякога пък носеха бели
шалове с по три черни ленти, а на главата, ами, нали
носят едни смешни шапки, сякаш са си сложили голяма космата кутия за шапки на главата. Много смелост
ще да е нужна за това, но малцина от онези в бандите
се занимават с тях, дори и тези с БМХ-овете. Въпреки
това, ортодоксалните евреи внесоха молба до общинския съвет да им разреши да опънат една тел около
техния район. Тел, която да гони злите духове. Съветът отхвърли молбата им. Мама каза, че е трябвало да
поискат истинска бодлива тел, а не духовна.
Хората казват, че Броутън е сурово място, но аз си
го харесвах. Има хубави стари сгради, а в горния край
е Скалата – страхотно място за птици. Никога не съм
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се почувствал в опасност из Броутън, все си мислех, че
щом на евреите им се разминава, значи и на мен ще ми
се размине. За тях може би бях поредният нехранимайко. Харесваше ми да мисля, че е така.
В Ордсъл никога не се шофираше. Не можеш да се
возиш из квартала, заради всичките сини метални бариери и стълбове и големи камъни, вградени в бетона.
Разбирам защо общината е решила да направи това –
за да спре лудите гонки, но от друга страна полицията също не можеше да патрулира и кварталът се превърна в зона без полицейски контрол. Малки улички
свързваха по-големите улици, авенютата, кръговите
– тесни пътечки, които те заграждат отвсякъде. Ние
живеехме в Найн акр корт, един блок точно до парка.
От прозореца можеше да видиш пристанището на Салфорд. „Лори център“, хотели и музеи, места за пазар и
за хранене. Можеше да отидеш пеша, но ние никога не
ходехме там, и това да стигнеш до универсалния магазин срещу Клуба на салфордците си беше достатъчно
пътешествие.
Но Уийст е съвсем различен. Гробищата са добро
място да намериш птици и съм доволен, че гробището на Уийст е толкова голямо и толкова раззеленено.
Хиляди надгробни плочи, стотици дървета и стотици
птици. Защо гробищата са толкова подходящи за птиците? Мисля че е, защото има много червеи. А защо
има толкова много червеи? Причината да има много
червеи в гробищата е, че има много храна за тях. Когато дървените ковчези загниват и се разпадат, почвата
навлиза вътре, а с нея и червеите.
Скорците, посевните врани и обикновените врани
явно обичат да се хранят най-вече с плътта на червеите. Има толкова много червеи в богатата почва, че
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трябва само да набодеш човка в нея. Червеите се хранят с разлагащи се тела, стават дебели и мудни, което
улеснява пиршествата на птиците. Ако си ястреб врабчар това също е мястото за теб.
Крачех сред редове и редове от надгробни плочи:
в светла памет на Самюъл Дейвис, Айзък Уитър, Мод
Спек, Фийби Скофилд, Сара Слак, Джордж Артър Ярдли, Чарлс Купър... Може да ми е роднина, помислих
си. Колко подредено беше всичко. Хубаво е да видиш,
че в смъртта има ред. Замислих се за собствения си
гроб, искам да е само един голям черен камък с череп
и кръстосани кости и надпис отдолу: Пол Купър е мъртъв. Гниещото му тяло лежи под този камък и е трапеза за червеите, които на свой ред биват изяждани от
черни птици и свраки – точно, както трябва да бъде.
Под леглото си имам кутия пълна с черепи. Този, на
посевната врана, ми е особено любим. Жалко, че черепите на синигерите и на чинките са прекалено крехки,
за да се съхранят. Пробвах се няколко пъти, но всеки
път се превръщаха в прах. Опитвах да ги слагам в кибритени кутийки и да ги обвивам добре в найлоново
фолио, но след година или две просто се разпадат. Първият ми череп на синигер имаше голям късмет. Наблюдавах как няколко сини синигера си хапват от ядките,
когато отнякъде долетя сврака, спусна се и точно като
с ножица просто откъсна главата на единия синигер.
Птичето остана да стои върху торбичката с ядките без
глава.
Намерих малко червейчета, сложих ги в пластмасов съд заедно с главата и затворих капака. При по-големите черепи можеш да използваш белина, но не и
при синигерите. Доста време им отне на гадинките да
очистят черепчето, но то се превърна в прах само след
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няколко седмици. Нищо по-дребно от скорец – това е
правилото ми сега. Използвах обезглавеното тяло на
синигера, за да примамя хищници. Закачих го за един
пирон и забих пирона в масичката.
Вратата се отваря, докато залепям двата края на
една скица с лепенка.
– Излизам – казва.
Нагласила се е и се е гримирала силно. Оглежда стаята и забелязва промените.
– Значи вече се разполагаш?
Кимам и тя ми се усмихва.
Отново оглежда стаята и казва:
– Добре ли си, Пол?
– Да.
– Искам да кажа, не си се забъркал в нещо, нали?
– Не и този път, мамо.
– И в училище всичко е наред, нали?
– Да.
Продължава да стои на прага, стиснала дръжката на
вратата.
– По-добре е от старото училище.
– Така ли?
– Построено е с тухли.
– Хубаво – казва тя. Играе си с дръжката на вратата,
прещраква я.
– Чувствам се ужасно, задето се налага да ти причинявам това, нали знаеш?
Кимам, но не ми е съвсем ясно за какво говори. Започва да ме притеснява това с дръжката на вратата.
Ами ако се откъсне? Няма да мога да си затварям вратата.
– Просто, понякога се налага да се премести човек...
Ще разбереш като пораснеш малко. Случват се разни
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неща и... – Пак започва да се бъзика с вратата. Щрак,
щрак, щрак. – И трябва да си тръгнеш.
– Всичко е наред, мамо.
Спри да се занимаваш с тази дръжка, ще ми се да ѝ
кажа. Разкарай се от дръжката.
– Наистина мисля за теб.
Щрак. Щрак. Щрак.
– Знам... Сигурен съм, че е така.
Махни си ръката от дръжката. Преди да се е счупила.
Щрак. Щрак. Щрак.
– И всичко е наред?
Не, не всичко е наред. Ще ми счупиш дръжката. Защо
го прави? Защо продължава да ми задава един и същ
въпрос? Да не би да мисли, че ако ми го зададе достатъчно много пъти, отговорът ми ще се промени? Може
би, ако отговоря по различен начин, ще спре да пита и
ще се разкара от дръжката.
– Имам си приятел.
– Приятел?
– Да.
Очите ѝ светват.
– Сериозно? Страхотно. Кой е? Той е, нали?
– Казва се Ашли.
– Хубаво име. Какво представлява?
– Още не мога да преценя, мамо. Мисля, че е от гарваните.
Изражението ѝ се променя. Не харесва приказките
ми за птиците.
– Е, радвам се, че си си намерил приятел, Пол. Покани го някой път, може да остане да преспи, ако иска.
Наистина ще се радвам да се запознаем.
Дали Ашли най-силно ми напомня за гарван или
само на черна врана? Мама продължава да виси на пра-

- 43 -

Майкъл Стюарт

га и да си играе с дръжката. Таксито отвън изсвири.
– Виж, трябва да тръгвам. Ще се оправиш самичък,
нали?
– Тръгвай и да си прекараш приятно.
С Тина излизат почти всяка вечер. Беше същото и
с Хедър, през първите шест месеца. После обичаха да
сядат на дивана заедно, да пият вино и да гледат сапунки. После Хедър започна да излиза отново, но сама.
Тогава прекарвахме вечерите заедно, което беше хубаво. Но понякога мама се разстройваше и започваше да
плаче.
Чувам Тина, която тропа долу. Със сигурност си търси ключовете или телефона. Губи ги в момента, в който ги остави някъде.
– Няма да закъсняваме – казва и аз кимам отново.
Мама излиза от стаята, след като таксито отново надава сигнал. Чувам как отиват до вратата и я затварят.
Проверявам дръжката на моята врата, за да се уверя,
че е здрава. За щастие все още се затваря. Слизам долу
и отварям фризера. Има пица. Слагам я във фурната и
изваждам една от бирите на Тина. Пицата ще стане за
не повече от петнайсет минути. Качвам се обратно в
стаята си с бирата. Остана ми един кашон.
Докато тършувам из кашона попадам на няколко
стари снимки. На едната съм аз, на около три. Стоя на
плажа с мама и със сестра ми, така че явно татко ни е
снимал. Държа сладолед. Мисля, че трябва да е било на
плажа в Саутпорт, защото няма море, само много пясък, като в пустинята.
Нямам снимки като бебе, а сестра ми има стотици
такива, всичките са горе-долу една и съща картинка,
заснета безброй пъти. Клер лежи по гръб в раиран розово-бял гащиризон и гледа във фотоапарата, Клер
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лежи по гръб в раиран розово-бял гащиризон и не гледа във фотоапарата. Сигурно има тридесетина вариации на тази снимка. Има цяла поредица на Клер в количката, облечена с комплект от червена шапка и ръкавици, и друга поредица от почти идентични снимки
на Клер в бебешко столче с лигавник с нарисувано на
него зайче. Ако ги събереш и ги разлистваш една след
друга като на филмова лента се създава усещането, че
Клер се движи и диша. Често съм се чудил защо има
толкова много снимки на Клер, а аз нямам нито една.
Разопаковам още неща от кашона, докато не намирам снимката, която търсех. Аз с моя татко. Държи гарван, гледа го с фалшив ужас, един препариран гарван.
Аз държа татко за ръката, а татко държи птицата, така
че изглежда сякаш гарванът се спуска към нас да ни
нападне. Мисля, че сме някъде на почивка. Прилича на
някакъв антикварен магазин. Виждат се и други препарирани животни на заден фон – язовец, лисица, фазан, а и някакви стари мебели. Много добре я знам тази
снимка, пътуването до Лондонската кула ме подсети за
нея. Отзад има написано послание, но аз си знам какво
гласи и не искам да го чета. Всъщност, специално си
поставям за цел да не го чета. Това е първата ми снимка въобще, на три години. Сигурно е било през последната ваканция, която сме прекарали като семейство.
Къде да я сложа? Вдигам си чантата и изваждам
книгата за гарваните. Отварям и прелиствам няколко
страници. Минавам през написаното, докато не намирам подходящия пасаж:
Гарванът е потресаващо създание, най-едрото сред
враноподобните, с тежък подобен на върха на кирка
клюн. Сред назъбените скалисти склонове на Лейкланд
трябва просто да претърсите откритите зъбери, за
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да намерите всички места за гнездене. Ще се зарадвате да чуете крясъците на гарвана, което ви подсказва,
че не сте сами...
Поставям снимката под текста и затварям книгата.
Припомням си един топъл августовски следобед.
Още не съм тръгнал на училище, но вече знам, че училището е нещо, което ще ме сполети много скоро. В мислите ми изглежда като нещо много екзотично. Пълно
с нови хора, нови неща, нов свят. В парка съм, който е
на средата на квартала. Прозорецът на нашата къща
гледа към него. Почти при върха на катерушката съм.
Сестра ми е на люлките. Тя е четири години по-голяма.
С приятелка от училище е.
Не харесвам сестра си, но съм щастлив и няма значение. Катерушката е лимонено зелена и ярко жълта,
и бонбонено розова, и небесно синя. Опитвам се да си
представя какъв ще е първият ми ден в училище. Ходиш там, за да научаваш разни неща. Какво научаваш?
Сестра ми има домашни. Трябва да носи и униформа.
Не ми харесва това. Но пък тя вечно е пълна с разни
истории за приятелите си. Какво казали. Какво направили. Имаме котка на име Вълк и тя седи на пейката и
гледа към нас и птичките на дървото. Където и да сме,
котката обикновено не е далеч от нас.
Качвам се на върха на катерушката, по-високо от
всичко и от всички в парка, на нивото на стаята ми.
Поглеждам надолу към сестра ми. Приятно е да я гледам отгоре. В мислите си съм гигант. И като крача из
квартала, хората в ужас се опитват да избягат от мен.
Поглеждам отново към къщи. Кралят на замъка. Виждам татко на прозореца. Татко ми ме гледа. Приятно е
да имаш свидетел. Щастлив съм, че татко ме видя на
върха на катерушката. За пръв път го правя. За миг се
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стряскам. Дали ще ми се скарат? Но никой не ми е казвал да не се качвам на върха. На сестра ми ще ѝ се карат, понеже мама каза на нея да ме гледа.
Сестра ми не ми обръща внимание. Мен това ме устройва. Перчи се пред нейните приятелки и си прави
шегички с мен. Играят на дама. Отново поглеждам към
татко. Татко все още ме наблюдава. Махам на татко и
татко маха на мен. Щастлив съм. Едва по-късно, когато
се прибирам вкъщи, разбирам, че татко не ми е махал
за здрасти.
Сега вали. Гледаме телевизия. Аз, сестра ми и мама.
Дъждът блъска по прозореца. Татко е на прозореца.
Татко чука по прозореца. Поглеждам към татко. Татко ме моли. Сочи към вратата и изрича думи, които
не мога да чуя. Косата му се е прилепила към лицето и
от нея се стича вода. Сестра ми дори не поглежда към
него. Вторачила се е в телевизора. Мама ми казва да
спра да гледам към татко. Гледай телевизия. Усилва
звука. Но аз не се подчинявам и пак поглеждам към
моя татко. Мама ми крещи. Гледай телевизия. Подчинявам се. Чукането продължава още известно време.
Накрая спира.
Татко ми си е отишъл.
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тоя на разстояние от тълпата, близо до игрището. Оттук добре се виждат чайките. Повечето чайки, които могат да се видят в Салфорд,
са речни. Въпреки че им казват черноглави
чайки, през определен период от годината главите им
са бели. Имаше едно момче в предишното ми училище, на което му викаха Черноглавия, но той не беше
тъмен, косата му имаше по-скоро пепеляв цвят, което е по-скоро тъмно сиво, отколкото истинско черно.
Въпреки че е морска птица, вече е трудно да откриеш
речната чайка по крайбрежието, където напоследък
доминират гларусите и други по-едри чайки. Речните
чайки са превърнали градовете във вътрешността на
сушата в свой дом. Салфорд е идеален за речните чайки, заради всичките бетонни многоетажни сгради. На
тях градските блокове сигурно им се струват по-добро
място от скалите. Чайките по принцип са лешоядни.
Едно нещо, което много ме дразни са хора, които
казват „морски чайки“. Уморих се толкова пъти да
обяснявам на хората, че няма такова нещо като
морска чайка. Има речни чайки и гларуси, малки
черногърби чайки, чайки буревестници, малки чайки,
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карибски чайки, големи черноглави, тънкоклюни,
пръстенчатоклюни, бели арктически, трипръсти... Но
никакви такива морски чайки. Никога не е имало и
никога няма да има морска чайка.
Забелязвам Ашли, застанал до една група момичета.
Наблюдава ги, а после поглежда към мен. Отново поглежда към тях, а после към мен. После вдига рамене.
Сякаш ме пита: „Какво мислиш?“ Момичетата са чудесни; има някои доста развити, които направо изпъват
блузките си. И двамата ги гледаме как си бърборят и
се занасят една с друга. Едната се разсмива и вдига
ръце, като че се предава. Ашли поглежда към мен. Този
път му демонстрирам, че го гледам. Защо не? Задържа
погледа ми за кратко, после извръща очи. Но по този
начин признава, че ме е открил сред останалите, че ме
е разграничил от тълпата. Явно е получил съобщение,
защото си вади телефона и чете. Гледа го подозрително, но се опитва да не показва притеснение пред момичетата. Приближава се към мен.
– Така, хайде с мен.
– За какво?
– Ще видиш, – казва и ме повежда нанякъде.
Пресичаме игрището, но заобикаляме, за да се уверим, че учителят не ни гледа.
– Вчера си ме видял, че давам една торба на онзи
тип в колата, ясно?
Изглежда разтревожен.
– Какъв е проблемът? – питам.
– Няма проблем, само не ме издавай.
Кимам и продължаваме да вървим.
– Къде отиваме? – питам.
– Казва се Дейв. Не казвай нито дума, освен ако не
те пита, ясно?
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Стигаме до оградата. Ашли се оглежда нервно, за да
се увери, че никой не ни е видял. Не ни разрешават да
излизаме от игрището. Приближава се една червена
кола и спира близо до оградата. Ашли ми кима сурово,
сякаш ми казва „приготви се“ или нещо такова. Един
мъж излиза от страната на шофьорското място.
– Това е той – казва Ашли. – Това е Дейв.
От другата страна слиза още един тип, който малко
прилича на Дейв. Има същите малки безцветни очи и
тънки устни, въпреки че е по-млад и не толкова набит.
Приближават се към нас. Не изглеждат особено доволни. И двамата имат вид на хора, които са способни да
късат ръцете на малки деца, без да им мигне окото.
– Свърши ли работата? – казва Дейв на Ашли.
– Всичко е свършено – отвръща Ашли.
– Къде са ми парите?
– Не ги взех – казва Ашли.
– К‘ви ги дрънкаш? – Очите му добиват налудничав
отблясък.
– Наложи се да я хвърля от кулата – казва Ашли. – Не
можах да сляза при него за парите.
– Така ли? – Дейв като че не вярва особено на Ашли.
– Да. Той ме видя.
Сочи към мен, сръгва ме. Аз кимам.
– Какво видя? – пита ме Дейв.
– Даде му я – казвам.
Дейв ни преценява и двамата. Другият само стои
зад него и ни гледа втренчено.
– Я елате тука и двамата. – Води ни до една дупка в оградата и ние пропълзяваме през нея. Двамата
вървят отпред, ние – отзад. Ашли се обръща към мен
с изражение, което никога не съм виждал на лицето
му. Страх. Изважда един вързоп от якето си и ми го по-
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дава. Много тежи, но нямам време да питам какво е.
Скривам го преди двамата мъжаги да забележат.
Двайсет минути по-късно стоя пред някаква сива
барака на гърба на изоставено промишлено предприятие. Крача напред-назад, без да знам какво да правя.
При основата на колибата расте пожълтяла трева на
туфи. Навсякъде са разпръснати кутийки от кола и
пакети от чипс. Има наполовина пълна бутилка фанта
и мръсен памперс. Недалеч се въргаля парче бодлива
тел, навито като змия. Надниквам през прозореца и
виждам Ашли. Вързан е за стол, устата му е добре облепена с плътно тиксо, а онзи другият тип, който вече
разбрах, че е братът на Дейв – Анди, държи чифт издължени клещи. Клещите ми напомнят за клюна на
голямата бекасина или може би този на горския бекас
– дълъг и лъскав, и прав. Не знам какво да правя. Извръщам се. Опитвам се да мисля за бекаси. Какво знам
за семейство бекасови? Не много, всъщност. Лесно се
разпознават, заради зигзаговидния полет и дрезгавия
стържещ писък. Живеят в блата, мочурища, мокри обработваеми площи, тресавища – такива места.
Моята задача е да гледам да не дойде някой или...
Или какво? Трябваше да попитам или може би не. Поглеждам отново през прозореца. Дейв говори на Ашли.
Анди хваща малкия пръст на Ашли и изтръгва нокътя му с клещите. Очите на Ашли изскачат. Ноздрите
му се пенят от слуз. Виждам как се изпъват вените по
врата му. Кръвта капе от пръста му. Отмествам поглед.
Наоколо прелитат чайки, пищят. Сякаш казват: „Клер,
Клер, Клер...“ Клер е името на сестра ми. Опитвам се да
мисля за птици, но не мога да се сетя за нищо.
Страхове. Мисля за страховете си. От какво се боя?
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Боя се от вземане на кръв; от хора с малки очи; от маски; от по-големия брат на мама Тони; от това да открия
косми в храната си; от декоративните кукли на сестра
ми; от това да съм в центъра на вниманието; от това да
плувам в не дотам бистра вода; от консервирана риба
тон; от цвекло; от кукли за вентрилоквизъм; от това
да ме пратят в затвора; от това да ме изритат от къщи;
от щъркели; от това да се озова затворен в тунел на
хиляда метра под земята или да заседна в асансьор; от
групи хора, които изглеждат така, сякаш се забавляват,
но изведнъж всичко може да се обърне; от момичета;
от полицията; от това да падна в яма, пълна с плъхове; от това да загубя мама; от това най-после да се
срещна с татко и той да не ме хареса; от ослепяване;
от това мама да ме хване как мастурбирам; да ме хване сестра ми как мастурбирам; да ме хване Тина как
мастурбирам... Хрумва ми нещо. Обръщам се отново
към прозореца. Анди държи Ашли за пръста. Кани се
да му отскубне още един нокът. Блъскам по прозореца,
Анди и Дейв поглеждат към мен, а аз само произнасям
„полиция“. Споглеждат се, Дейв кима на Анди и двамата се омитат. Наблюдавам ги как изчезват. Чувам как
палят колата и потеглят. Заобикалям, отивам отпред и
влизам в колибата. Махам тиксото от лицето на Ашли.
Той изпъшква с облекчение. Поглежда ме с благодарност. Започвам да развързвам ръцете му. Там, където
въжето се е впивало в кожата, се забелязват червени
белези. На места кожата е разранена и се вижда кръв,
спекла се по следите от въжето.
Не се прибираме в училище. Вместо това намираме едно запустяло място в района, където Дейв няма
да може да ни открие. Седим на полусрутената стена.
Ашли си е събул едната обувка и превързва кървящата
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си ръка с чорап. Приключва и се обува отново, но белият чорап вече е подгизнал в кръв. Телефонът на Ашли
дава сигнал за съобщение. Вади го от джоба си. От Дейв
е: не сме свър6или о6те с теб. Ашли реагира някак безразлично и прибира телефона обратно в джоба си.
– Да се връщаме в училище – казвам аз.
– За какво?
Мисля си, че най-малкото ще сме на сигурно място
в училището. Дейв не може да се добере до нас там. Но
Ашли отново вдига рамене с безразличие. Оглеждам
се. Над нас кръжат посевни врани. Наблюдавам разширяващите се кръгове, които правят, докато се изкачват
нагоре по топлия въздух. Забелязвам червената кола
на Дейв, която спира наблизо, хващам Ашли и двамата
се снижаваме зад стената. Изчакваме колата да мине и
хукваме в обратната посока. Тичаме, докато не стигаме до някакъв храсталак. Сядаме върху някаква преобърната количка за пазаруване и си поемаме дъх.
– Какво ще правим?
– Мисля – казва Ашли.
Гледам го и чакам отговор, но той не отвръща. Питам отново.
– Не можем да се върнем там.
– Не думай – казва.
Белята, в която сме се вкарали, изведнъж започва да
ме притиска с цялата си тежест.
– Защо не върнеш чантата на Дейв? – питам.
– ‚Щото вече съм продал половината – отвръща.
– Защо правиш това?
И двамата седим и мълчим за известно време. Оглеждам се. Виждам някаква автомобилна гума, покрита с мъх. Идва ми идея.
– Можем да идем до Езерата.
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– Къде е това?
– Кумбрия.
– Къде?
Изваждам книгата за гарваните и я подавам на
Ашли. Той я разлиства.
– От известно време я чета – казвам.
– Какво е това? – Продължава да разлиства. – Т‘ва да
не е книгата, дето я сви?
– Да.
Ашли ми я хвърля обратно. Улавям я.
– Дрън-дрън – казва.
Най-близкото до Салфорд място, където се въдят
много гарвани, е Кумбрия. Това са единствените враноподобни, характерни за британските острови, които
не съм виждал в дивата природа. Има гнездо в Хелвелин, там е от над петдесет години. А и времето от годината е подходящо – размножителен период.
Мисля си отново за Лондонската кула и за тръпката,
минаваща като вълна през тялото ми. Гарвани – толкова черни, толкова лъскави и толкова красиви.
– Ще бъде весело – казвам в опита си да убедя Ашли.
– Тцъ.
– Ми какво тогава?
– Хайде, – казва и се изправя.
Тръгвам след него. Вървим през нещо като горичка. Стъблата на синчеца стърчат от земята, подобни на
червеи. Първите признаци на пролетта.
– Какво е това, дето го имаш всъщност?
Първо не ми отговаря, но после спира и казва:
– Искаш да кажеш какво имаме.
Тогава се сещам за вързопа. Посягам и опипвам.
– Какво е?
– Няколкостотин екстазита, малко трева, малко ки-
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селина, малко кока и малко кетамин – казва.
Тези съм ги чувал в „Градски ченгета“, но не съм ги
опитвал, нито съм ги виждал някога. Знам, че трябва
да струват доста пари обаче, което си личи и по реакцията на Дейв. Ашли взима чантата. Отваря пакет Регал и ми предлага. Не пуша по принцип, макар че съм
си взимал някоя и друга от мамините цигари, но ми се
струва невъзпитано да откажа. Дава ми огънче, после
пали на себе си.
– И какво ще правим? – питам.
– Погледни. – Кима отново в посока към палтото ми.
Посягам отново и изваждам метално дуло с матов отблясък и кафява дървена дръжка. Револвер.
– Мамка му. Това за какво ти е?
Ашли взима оръжието и го насочва към мен.
– За да застрелям копелето – казва.
Не мисля, че днес ще се връщаме в училище.

- 55 -

Сврачки

рачим по улиците на Уийст. Улица „Дод“, улица „Певерил“, по „Гор“ авеню, покрай черните
решетъчни порти срещу павираните задни
улички, между къщите с червени тухлени
тераси, нагоре през Сийдли. Прескачаме парапета на
улица „Фицуорън“, покрай малкото кръгово. Минаваме
през пазара, където гъмжи от продавачи и комарджии,
оттам през пешеходната зона, покрай един закрит магазин за евтини стоки и обменно бюро. Подминаваме
пощата, отпред се валят купчинки увехнали цветя –
резултат от поредната нощна гонка.
Картичките със съболезнования са подгизнали от
дъжда и посланията им вече не се четат. В съседство
има магазинче за пайове, явно са имали доставка на
кайма, която се изсипала от микробуса – една врана кълве месото от асфалта. Гледам я как подскача и
пристъпва, после грабва малко кайма в човката си и я
преглъща като червей.
Слънцето пече, първата пролетна горещина. Загрява асфалта. Малко встрани няколко проскубани гълъба чакат враната да приключи с яденето. Гълъбите са
добра примамка за ястреба врабчар.
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– Мамка му, – казва Ашли.
Поглеждам натам, накъдето гледа и той. Червената
кола на Дейв. Дейв вече ни е забелязал, но колата е от
грешната страна на пътя. Дейв се качва на островчето между платната. Излиза и побягва към нас, следван
от брат си Анди. Оглеждаме се паникьосано. Някакъв
мъж е застанал на банкомата. Колата му е съвсем наблизо. И двамата драсваме към нея. Ашли се мята на
шофьорското място, а аз – на съседното. Човекът ни
вижда и долетява.
– Ей! – вика и започва да блъска по прозореца, но
Ашли бързо натиска копчето за централно заключване. Вече крещи. Ашли пали колата и подкарва в посока
към Дейв. Насочва се към него, за да го блъсне, но Дейв
успява да отскочи. Анди, брат му, е на средата на улицата. Ашли го помита. Чува се глух удар, а Анди е във
въздуха. Докато Ашли се отдалечава с бясна скорост,
поглеждам назад към осакатеното тяло в канавката
точно до разпиляната кайма. Дейв притичва, прикляка
и се надвесва над него. Виждам, че му проверява пулса.
Навсякъде има кръв. Дейв заравя глава в шепите си.
На кръстовището сме, чакаме да завием наляво.
Виждам, че Дейв все още коленичи над брат си. После
вдига очи и вижда как го гледам. Надига се и се затичва към нас. Ашли завива наляво и натиска газта. Дейв
отива до колата си и скача вътре.
Сърцето ми вече препуска. Въртя копчето и търся
някаква музика по радиото, която да е със същия ритъм. Няма и следа от Дейв. Намирам някакъв гърмящ
хаус и поглеждам към Ашли. Поклаща глава на музиката и се усмихва сам на себе си. Надува звука. Надвиквам се с него:
– Мислиш ли, че му се измъкнахме?
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Ашли кима.
– Какво мислиш, че стана? – питам. Ашли вдига рамене. – С брата на Дейв? – добавям.
– Ще се оправи – отвръща Ашли.
Гледам го, но не казвам нищо. Пътуваме мълчешком. Наблюдавам как капакът на колата поглъща маркировката на пътя. Сякаш го прави в такт с музиката,
а ефектът е хипнотизиращ, като да гледаш как пенливата мъгла на водопада прелива през ръба на пропаст.
Концентрираш поглед върху цялото и то сякаш се забързва, после се фокусираш върху една част и тя се забавя.
Тогава я виждам, не мога да повярвам на очите си,
но силуетът е ясен, а белезите не оставят място за
съмнение – това е червеногърба сврачка. Червеногърба сврачка, кацнала върху един стълб на крайпътната
ограда. Ахвам от задоволство. Червеногърба сврачка.
Малко по-едра от обикновено врабче, но по-тъничка.
Мъжкар е, със синьо-сива глава и черна маска около
очите – като Зоро. Светло кестеняво гръбче и този
клюн – наистина голям извит в края клюн – всъщност
повече прилича на клюна на ястреб. То е горе долу
врабче, което е открило месото и е в процес на еволюция от един вид птица в друг. Чудесна е. Иска ми се да
кажа на Ашли, но се боя, че може да развали момента.
Изваждам наръчника си и преглеждам списъка. Откривам сврачката и я отмятам. Вече са 189 птици. Това
е невероятно, червеногърбата сврачка е почти изчезнал вид в тази страна, шансът да я видиш е единствено
през май или през юни, докато мигрират на север или
пък през август или септември, когато се придвижват
на юг. Червеногърба сврачка в Салфорд през март – нечувано. Мога да си обясня този късмет само със запоз-
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нанството си с Ашли. Едва сдържам вълнението си.
– Мамка му – казва Ашли и за част от секундата
решавам, че това е реакция спрямо червеногърбата
сврачка, но тогава поглеждам към задното огледало.
Дейв е зад нас и ни настига. Ашли натиска газта и успява да набере известна дистанция. Наближаваме едно
кръстовище. Светофарът е червен. Игнорира червеното и продължава, Дейв е след нас, отклонява се рязко,
за да избегне една кола. Колата надува клаксона силно
и продължително.
Пред нас има други автомобили и Ашли се старае
с всички сили да ги изпревари. Промушва се измежду
тях, но няма достатъчно място. Дейв е само на няколко
метра от нас. И тогава – бам. Дейв се блъска в задната
ни броня. И двамата залитаме напред. Наръчникът ми
пада на пода.
– Да му се не види – казва Ашли. Посяга към палтото
си и изважда револвера.
– Ето, пробвай с това.
Гледам оръжието, без да съм сигурен какво трябва
да правя.
– Застреляй нещастника – казва и мята револвера в
скута ми.
Гледам го, свел очи към него. Усещам тежестта му
между краката си. Ашли натиска един бутон на вратата и прозорецът ми се отваря. Следва драматичен повей на вятъра.
– Давай – казва.
Хващам оръжието и се надвесвам през прозореца.
Въздухът ме блъска в лицето, налага ми се да си поема
тежко дъх, а очите ми се насълзяват. Насочвам револвера към Дейв, но не мога да натисна спусъка. Нещо
невидимо ме спира.
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– Стреляй! – реве Ашли.
Следва още един удар, когато Дейв се врязва в задната броня отново и аз почти изпускам оръжието.
– Направи го!
Продължавам да вися от прозореца, прицелвам се,
но не мога да се накарам да стрелям. Вместо това, го
мятам към предния прозорец на Дейв. Преобръща се
във въздуха като бумеранг, после се врязва в стъклото
и го превръща в бяла пелена. Колата на Дейв тръгва
наляво, качва се върху банкета и се забива в стълба на
една улична лампа.
– Това за какво го направи? Знаеш ли колко струва?
Ашли като че ли е шокиран, задето изгуби оръжието
си, но след това, гледайки през задния прозорец как се
разбива колата на Дейв, лицето му се променя. Започва да се смее и аз се включвам, повече от облекчение,
отколкото заради нещо друго. Ашли надува музиката
и изпреварва колата отпред.
– Сега какво? – казвам.
– Кое беше онова място? – пита.
– Кумбрия.
Намирам карта в жабката и откъсвам страницата.
– Мамка му, що пък не – казва.
Ашли вдига прозорците.
– Сега да свършиш нещо полезно.
– Какво?
Изважда чантичката и ми я хвърля.
– Свий.
Вади една кутия Регал и хартийки Ризла, хвърля ми
и тях. Гледам чантето, гледам кутията, гледам хартийките и не съм съвсем сигурен какво да ги правя. „Колко
пък трудно може да е?“ – мисля си. А и на кого му дреме,
току-що забелязах първата си червеногърба сврачка.
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е мисля, че мама е знаела, че си пада по жени,
когато се е събрала с татко ми. Но и не мисля,
че някога наистина е харесвала мъже, така че
си е странно, че въобще се е събрала с него.
Когато я попитах за това веднъж, ми каза, че татко бил
по-различен от останалите мъже, но не ми обясни по
какъв начин. Така че нямам представа. Наистина се
опитвах и я разпитвах за татко, но тя блокира всичко, свързано с него, от момента, в който той се изнесе.
Не ѝ допадаше да го споменавам непрекъснато, затова просто спрях накрая. Всичко, което исках да знам,
беше къде е той. Исках да му пиша. Каза, че не знаела и
с това се приключи.
Нещата се влошиха, когато влязох в пубертета. Наистина беше адски странно. Спомням си, че се качвах
по стълбите, за да взема нещо от стаята си и викнах на
мама „Няма да се бавя“ с обичайния си писклив гласец.
Мисля, че беше яке. Грабнах якето и вече бях на средата на стълбището, когато мама викна „Взе ли го?“, а
аз отвърнах „Да, мамо“. Ама това „да, мамо“ беше доста ниско, усещах как вибрира в гърлото ми, нещо като
гъделичкане. Беше толкова странно, но това беше мо-
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ментът, в който гласът ми се промени на тринайсет,
докато слизах по стълбите.
Докато навърша четиринайсет, вече се бръснех, а
адамовата ми ябълка беше пораснала. Започнаха да ми
идват едни сексуални мисли. А единствения начин да
се справя с тях беше да си удрям по една чикия. Мама
тогава се виждаше с Таня, а Таня имаше навика да се
разхожда гола из къщи. Имаше фигура с красиви извивки и много косми там долу. Гърдите ѝ бяха страшно стегнати, а зърната изглеждаха огромни. Не можех
да откъсна очи от тях, когато я видех. Тогава се налагаше да се прибирам в стаята си и да се облекчавам.
Мисля, че мама загря какво става, защото с Таня се скараха. След това Таня винаги си намяташе халат, когато
ходеше без дрехи.
Седях в кухнята и четях една от книгите ми за птици, изведнъж вдигнах очи и видях мама, която ме гледаше втренчено. Попитах я какво има, но тя просто поклати глава. Често я забелязвах да прави така и накрая
ми обясни. Каза, че съм започнал да приличам на баща
ми, дори съм звучал като него, особено когато ми се
обаждала и говорила с мен по телефона. А смехът ми,
очевидно смехът ми е точно като татковия и ръцете
ми – начинът, по който ги движа, когато говоря. Начинът, по който ги държа, когато мисля. Но това не може
да е по моя вина. Не го правя нарочно. Освен това, не си
спомням ясно смеха му, нито пък ръцете му, ако става
дума, така че не е като да го имитирам.
Но мисля, че тогава се случи. Това отчуждаване между нас. Вече почти не си говорим и не ходим на почивки. Е, понякога все пак гледаме телевизия заедно, сега,
когато сестра ми се изнесе. Махна се още щом навърши
шестнайсет. Сега живее с приятеля си, мама не го ха-
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ресва. Всъщност и аз не го харесвам. Спортяга.
– Дай насам – казва Ашли. Подавам му масура, който,
признавам си, не струва, но е третият ми пореден опит
и ще трябва да свърши работа. Взима го и го поглежда
с неодобрение, но все пак пали и дърпа. Усмихва се. Аз
му се усмихвам в отговор. И двамата поклащаме глави
в такт с музиката.
– Защо го направи? – казвам.
– Кое?
– Защо не даде чантата на онзи?
– Време е да се отделя – казва. – Да карам сам. От
днес вече не съм палето на Дейв. – Ухилва ми се, но не
съм много сигурен, че е така.
Ашли не спира да затваря очи, което не е добре, но
продължавам да се разсейвам с гледката през прозореца, която е безкрайно пленителна. Чудя се как така
кара със затворени очи. Колата се движи към бариерата на средата на магистралата. Отваря очи точно навреме и завива наляво. Колата подскача.
– Къде сме?
Ашли вдига рамене. Аз поглеждам в страничното огледало и това, което виждам, не ми харесва.
– О, не.
Дейв ни следва със смачканата си кола и ни настига.
Ашли изправя гръб и натиска газта, колата се накланя
напред. Дейв сякаш вече е по-близо.
– Приближава.
– Карам, колкото мога – казва Ашли.
Наистина е настъпил газта до дупка, но Дейв е точно зад нас. Колата му е по-мощна от нашата. Обмислям
дали не е подходящият момент да предложа да полетим, но Ашли има идея и се отклонява от пътя, през
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плета и през разораното поле. Колата пръска кал във
всички посоки и стигаме до средата на полето, когато внезапно спираме. Изскачаме навън, тичаме през
полето, но почвата е мека и се придвижваме бавно.
Навлизаме в гората. Обръщам се и виждам колата на
Дейв, която спира зад нашата. Излиза. Ние бягаме.
Вече сме тичали около петнадесет минути. Уморен
съм и трябва да спра. Облягам се на едно дърво. Ашли
също спира. И двамата дишаме тежко.
– Мислиш ли, че му се измъкнахме?
– Да продължаваме.
– Виж на картата.
– Мисля, че сме някъде тук – казвам, сочейки едно
бледосиво парче върху картата, което на практика би
трябвало да е нюанс на зеленото. – Кендал е на около
десет мили в тази посока – обяснявам и показвам пътя,
който води към Кендал и е в бледо зелено, което би
трябвало на практика да е нюанс на сивото.
– К‘во е Кендал? – казва.
– Едно градче, може да се скрием там.
Ашли кима и продължаваме през гората, но този
път с нормален ход. Чувствам как палтото ми натежава
все повече. Наръчникът ми е в левия джоб, а книгата за
гарваните – в десния. Потя се, но не искам да събличам
палтото, за да не изпаднат книгите. Крачим още миля,
миля и нещо и стигаме до края на гората. Там има друго поле и в далечината – път. Тръгваме натам.
Когато стигаме до пътя, Ашли казва:
– Трябва ни нещо на колела.
Оглеждаме се, но коли наоколо няма.
– Мисля, че му се измъкнахме – казвам, поглеждайки назад.
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Крачим около час, но освен няколкото земеделски
постройки и сухи каменни стени, няма нищо друго.
Не забелязвам и особено много птици. В полето има
посевни врани и по някой гривяк тук-таме, но това е
всичко. Виждаме чавки по-нататък – около четири или
пет. Преследват се и се преобръщат в полет. Едната
каца недалеч, крачи малко, после подскача.
Малко по-натам – керкенез. Керкенезът винаги е
приятна гледка. Издига се и после си намира място да
се рее. Истинското реене се поражда от самата птица,
затова обикновено само дребните птици могат да го
правят. Най-голямата птица, която може да се рее наистина, е пъстрото рибарче. Керкенезите се реят като
летят срещу насрещния вятър.
– Хайде. Трябва да продължим – казвам. Леко сме
забавили темпото, а скоро ще се стъмни и трябва да
стигнем до градчето.
Отнема ни още час преди да минем покрай табела
с надпис „Добре дошли в Кендал“. Кендал приветства
добросъвестните водачи. Ашли сваля училищната си
вратовръзка и я пъха в близката кофа за боклук.
– Трябва да се отървем от тези – казва.
Свалям и моята връзка и също я набутвам в кофата.
– Трябва да намерим къде да отседнем – казвам. –
Някъде на сигурно място.
Продължаваме да вървим и подминаваме една
„Пица Хът“.
– Дай да хапнем нещо – казва Ашли. – Умирам от
глад.
Не му обръщам внимание и продължавам да крача.
– Колко пари имаш? – питам.
Рови из джобовете си.
– Достатъчно.
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Накрая се предавам и намираме един „Макдоналдс“.
Поръчваме бургери, кòли и картофки. Намираме си
място да седнем.
– Значи, сега ще се скатаваме. Ще намерим къде да
се покрием. На сутринта продължаваме. – Казва Ашли.
Изяжда си бургера на четири хапки. Смуче от кòлата
си, после се нахвърля на картофките. – Ама накъде?
– Към Хелвелин – отвръщам моментално.
– Къде е т‘ва?
Бъркам в задния си джоб да извадя прегънатата
страница от картата, обаче я няма. Това не е добър
знак. Изваждам книгата за гарваните и обръщам отзад, където са картите. Вижда се къде се намира Хелвелин спрямо Кендал.
– Не е далеч – казвам.
Довършваме яденето в тишина.
– Гледай сега – казва Ашли.
Изправя се и се приближава до почти двуметровия
клоун Роналд Макдоналд. Никой не гледа и той го
вдига.
– Какво правиш? – питам.
Обаче той вече е на вратата, заедно с клоуна. Един
от персонала го забелязва и започва да вика. И двамата побягваме от закусвалнята, Ашли влачи клоуна, а аз
все още дояждам бургера си. Човекът ни следва навън,
но ние бързо успяваме да го надбягаме. Тичаме надолу
по улицата и завиваме зад ъгъла. Сриваме се на някакви пейки до кметството. Смрачава се. Чудя се къде ще
пренощуваме. Довършвам си бургера, докато наблюдавам посевните врани, дето кръжат над нас.
Над тях в далечината забелязвам полета на една
червена каня, която променя курса на летене с вилообразната си опашка. Прекалено е високо, за да се види
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потресаващото червено-кафяво коремче, но белите
петна под крилата се различават ясно. Пропорцията
между тялото и размаха на крилата при червените
кани е голяма. Могат да остават във въздуха часове
наред, без дори един удар на крилата.
– Да си намерим пиячка – казва Ашли.
Но аз не отговарям. Щастлив съм само да наблюдавам как кръжат посевните врани и полета на червената каня в далечината над тях.
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ързолетите са жертвали толкова много, за да
са господари на небето. Хранят се летейки,
размножават се летейки, дори спят летейки.
Дългите сърповидни криле и вилообразната
опашка са идеално пригодени за полет. Ако се приземят, няма да успеят да излетят отново. В капан са.
Всеки млад бързолет разполага с една единствена възможност да се отдели от земята. Един шанс. Ако не успеят, следва смърт.
Случи се, когато живеехме в блоковете в Ордсъл.
Беше странно да живееш в блок в Ордсъл. Събориха
повечето, запазиха само един, до Кметство Ордсъл,
който се казваше „Найн акр корт“, така че имаше добра
гледка към квартала. Живеехме на седмия етаж, бяхме
доста на високо. Виждаше се пристанището, всичките
нови сгради и крановете. През нощта светлината от
пристанището осветяваше половината небе, а другата
половина оставаше да тъне в мрак. Намерих един бързолет на земята пред здравния център на „Екълс Ню
Роуд“. Беше в шок. Качих го в апартамента и отворих
прозорците. Сложих го върху дланта си, после нежно
вдигнах и снижих ръка. Вечерта беше мека, а слънцето
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тъкмо залязваше. Оставих птицата да почувства въздуха под крилете си. Тогава се отърси от шока. Размаха
крила и просто се откъсна от ръката ми към небето,
полетя, докато не заприлича на черен силует, като бумеранг. Прекрасно.
Мисля за това, докато седим на пейките. Сега се навъртат няколко бързолета, които си хапват насекоми,
литнали из полумрака. Посевните врани вече са се
прибрали, за да прекарат нощта, а и канята не се вижда никъде. Начинът, по който се хранят бързолетите,
е интересен. Имат специална торбичка в основата на
гушата. Събират насекоми, докато летят, смесват ги
със слюнка и ги превръщат в малки хранителни топки. Тези топки съдържат хиляди насекоми. Но не бих
се решил да ги опитам, не и докато все още си имаме
„Макдоналдс“.
Странно е да видиш бързолети през март, обикновено не се прибират до късния април. Отлитат отново
през юли или август. Всъщност идват в Англия, само
за да се размножават. Няма смисъл да остават след август, защото няма насекоми. Отлитат чак до Африка, на
юг от Сахара, прекарват по-голямата част от годината
там, а после прелитат отново целия път обратно до Англия, само за да се размножат. Представете си.
Ашли отиде за пиячка преди почти половин час.
Чудя се къде се дяна, когато отново се появява иззад
ъгъла с празни ръце.
– Шибани изисквания за пълнолетие – казва.
Пробвал в три магазина, но му отказали и в трите.
Изненадан съм. Мисля, че би могъл да мине за осемнайсетгодишен, но явно са му искали лична карта. Това
вече е нелепо. Не можеш да правиш нищо. Какво му е
лошото на алкохола? Основно вода с няколко естестве-

- 69 -

Майкъл Стюарт

ни добавки, които те карат да се чувстваш добре.
В предишното ми училище ни караха насила да
ядем плодове. Бяха част от някаква общинска програма. Всеки ден с камион доставяха ябълки, портокали,
банани, всякакви други ужаси. Трябваше всеки да изяде по един плод. Взимахме ги през междучасието и
ги мятахме над лабораториите. Превърна се в нещо
като спорт – колко надалеч можеш да хвърлиш плод.
Учителят не разбираше защо никой не иска банани,
но опитвали ли сте да метнете банан? Изобщо не стигат далеч, по-добре с ябълка, или още по-хубаво става
с портокал. Портокала можеш да го метнеш на доста
голямо разстояние.
– Проблем – казва Ашли.
Вдигам очи и виждам група от пет момчета и три момичета. Вече са ни забелязали и се приближават към
нас. Прекалено късно е да бягаме. Най-едрият идва поблизо. Изглежда на около седемнайсет, висок и слаб.
Носи бял суичър с качулка и дебела златна верига на
врата. Може би не е истинско злато.
– К‘во е това, дето го влачиш? – пита ме и сочи към
Роналд Макдоналд.
– На к‘во ти прилича? – казва Ашли.
Този с бялата качулка поглежда към останалите от
бандата – кои са тия? Останалите се скупчват около
нас. Едно момиче с вълниста кестенява коса идва при
мен.
– Откъде си? – казва.
– Какво те интересува?
Чудя се защо Ашли не му свие перките на този с качулката, както направи с русокосия в училище. Може
би просто се е включил в играта. Качулатият е малко
по-висок от Ашли и по-набит, но знам, че това Ашли не
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го плаши.
– Внимавай – казва.
– От Салфорд – отвръщам.
Качулатият се обръща към мен.
– И накъде?
– Наникъде.
Поглеждам отново към небето – сиви облаци, обагрени в жълто. Наблизо спира един микробус с оранжево-червена маркировка и качулатият се стряска, докато не осъзнава, че това е кола на газификацията, а не
на полицията.
– На екскурзия – казвам. Качулатият ме преценява.
Оглежда училищната ми униформа, калта по обувките
и по панталоните.
– Къде си отседнал?
– В един хотел.
– Хайде – казва на бандата и полека се отдалечават.
– Чакайте.
Спира и се обръща отново към нас.
– Какво?
– Къде отивате? – Качулатият поглежда към останалите, смаян. После се завърта и се отдалечава.
Момичето, дето ме попита откъде съм, се обръща
към мен:
– На скуат парти.
– Това покана ли е?
Качулатият веднага се намесва:
– Нищо подобно.
Отново тръгва. Групата го следва.
– Какво ще кажете за това? – викам. Все още стискам
палтото на Ашли и вадя чантето от вътрешния джоб.
Качулатият го гледа и изведнъж му светва какво е.
Ухилва се широко.
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В тъмно помещение съм и зяпам момичетата. Поглеждам часовника си – едва минава дванайсет. Все
още няма къде да отседнем, но съм на второто хапче, така че тревогите ми са някъде назад. За пръв път
пробвам екстази – чудно е. Оргазмично. Много щастие
и топлина. Качулатият ме гледа сърдито, кара ме да се
чувствам неловко.
– Може би трябва да си тръгваме – казвам.
– А, не – отвръща Ашли.
– Не съм сигурен що за място е това.
Ашли вади торбата с хапчетата и гълта поредното.
– Споко – казва. Продаде доста на партито. Диджеят пуска дръм енд бейс, а басът е наистина изкъртващ.
Клоунът Роналд Макдоналд е заел почетното място
пред диджея. Вече е с шапка и държи няколко светещи
пръчки. Има и флуоресцентна свирка на врата.
– Хубав клоун – ми казва едно от момичетата. Много
е красива. Кимам. Подава ми масур и аз го поемам.
– Мерси – отвръщам.
– Как се казваш? – пита.
– Купър.
– Аз съм Беки.
Усмихва се и ми подава ръка. Топла е и леко влажна.
– Приятно място – казвам. Само, за да кажа нещо.
Всъщност е съборетина. Мазилката изпада на големи
парчета. Отдолу се виждат тухлите. Пълна дупка.
– Става – отвръща тя и се оглежда. – Скуотърите все
тук си правят партитата.
Кимам и подавам обратно цигарата. Стоим и наблюдаваме танцуващите. Има някакъв с раста, жонглира с
флуоресциращи топки.
– Значи си на почивка – казва тя.
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– Аха.
– В кой хотел си?
– Ъ-ъ... ами не се сещам името.
Кима, после ми казва:
– Да нямаш проблеми?
– Защо мислиш така?
Беки ме поглежда, накланя глава настрани както би
направил някой гмурец и за пръв път забелязвам, че
има птичи очи.
– Какво се е случило?
– Какво искаш да кажеш? – Отново ме поглежда с
птичия поглед. – Нищо – казвам най-накрая.
– Сигурен ли си?
Гледа ме подозрително, но после се усмихва.
– Малко си загадъчен, така ли? – казва.
Кимам. Чудя се дали това е хубаво или лошо, но тя се
усмихна, значи не е лошо. Седим и мълчим. Изваждам
книгата за гарваните и ѝ я подавам.
– Искам да открия няколко от тези.
Беки разглежда книгата. Не както Ашли я прелисти.
Наистина зачита на места.
– Виждала ли си ги някога?
– Само по филмите – казва. – Как се казваше онзи
филм с онзи пич?
Вдигам рамене, защото не знам за какво говори.
– Ходихме на училищна екскурзия. До Лондонската
кула. Там ги видях. Само че им бяха орязали крилата.
– Как така?
– Режат им крилата, за да не отлетят.
– Това е жестоко.
– Искам да ги видя в естествена среда – казвам.
– Живея тук цял живот – отвръща – и никога не съм
ги виждала.
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Взимам си книгата обратно и отгръщам отзад на
картите, най-вече на картата на Хелвелин.
– Ето това е добро място, където да ги видиш – казвам, посочвайки. – Не е лесно да ги откриеш. Фермерите стрелят по тях. Затова се пазят.
– И си изминал целия този път, за да ги видиш?
– Да.
– Това е малко странно.
Седим и мълчим, но не е неловко. Бедрото ѝ се притиска към моето. Чувствам топлината и електричеството. Наркотиците са силни. Сякаш правим секс както
си седим така.
– Е, какво искаш да правиш? – питам най-после.
– Сега ли?
– С живота си.
– Ще стана лекар.
Не „искам да стана лекар“, а „ще стана лекар“. Просто
така.
– Е, да – казвам.
– Какво смешно има?
– Искам да съм господар на света – отвръщам.
Не искам да ставам господар на света, всъщност. Искам да си легна с Беки без дрехи и да я почувствам и да
бъда вътре в нея. Но не ѝ го казвам.
– Говоря сериозно – казва тя.
Седим и отново мълчим, а аз се наслаждавам на близостта ѝ. Тогава тя се протяга към мен и ме целува.
Светът се размазва. Плът, туптящ ритъм. Качулатият, Ашли. Туп-туп. После тя ме отвежда.
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ма един добър довод и вече е бил привеждан,
така че няма да се разпростирам надълго и
нашироко относно елиминирането на пандите. Нямам предвид реално и целенасочено
всички да излезем и да хванем по една панда, а просто да оттеглим подкрепата, която сме давали досега и
да позволим на природата да поеме по естествения си
курс, с други думи – да ги оставим да измрат по естествен път, както щеше да стане, ако ни нямаше нас. Темата е чувствителна и хората се разчувстват като стане
дума за това, но историята на еволюцията е пълна с
изчезнали видове. Всеки ден измират по няколкостотин вида. Е, може да не са няколкостотин – искам да
кажа, може да са повече, може да са по-малко. Нямам
представа. Важното е, че на никой не му пука за тях. Но
за пандите – хората се размекват.
Голямата панда, за която говоря – онази с черните
очи. Като ограничаваш диетата си до бамбук – което
не е никак разумно, направо си подписваш сам смъртната присъда. Бамбукът не е достатъчно хранителен,
почти не съдържа хранителни вещества, което значи,
че пандата трябва да прекарва целия си ден в ядене. И
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докато хрупа бамбука, може би смятате, че глътва и по
някой сладък картоф или портокал по между другото
и си мисли „дали да не се разнообразя днес, да пробвам
нещо друго?“ – логична мисъл, но не и за пандата. В
момента в естествена среда живеят 1590 панди. А този
брой се увеличава, защото продължаваме да извличаме сперматозоиди от мъжките панди и с тях да оплождаме изкуствено женските.
Мъжките панди не си падат по женските. Просто
нямат желание да се занимават с тях. Според научната
класификация, пандата е месоядно – в крайна сметка
това е мечка, нека не го забравяме. И защо тогава хората полагат толкова усилия да поддържат една грешка
на еволюцията, докато хиляди видове просто изчезват
около нас? Простичко. Пандата, както обича да казва
мама, е сладка. Прилича на голямо гушкаво бебе.
Влагаме толкова време и усилия, за да ги окуражим
да се чифтосват. Това включва да им прожектираме видео клипове на чифтосващи се панди и да даваме на
мъжките виагра. Точно така – стигнахме до там, че да
ги държим в плен и да им показваме пандешко порно и
да ги друсаме. Отгоре на това, женската панда е плодовита само два или три дни в годината. Освен това, ако
се родят две мечета, женската обикновено изоставя
едното. А бащата няма никакво участие в отглеждането на малкото. От момента, в който се роди, майка му
го изоставя за по четири часа на ден.
Снежните леопарди, например, няма да се държат
по този начин, нито пък златистият лъвски тамарин –
само че на никой не му дреме за тях. А са също толкова
застрашени, колкото и голямата панда. Свинскокракият бандикут, големият дървесен плъх, императорският плъх, булдоговият плъх – всъщност много плъхове;
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ушатата скачаща мишка, летящата лисица, морската
норка, явайският тигър, японският вълк, варварският
лъв – всички те са измрели в днешно време. А колкото
до птиците – от шестнадесети век до сега са изчезнали
140 вида.
Пингвинът, както и пандата, трябва просто да умре.
Милиони години тази птица е развивала умението си
да лети, само за да прекара следващите милион и отгоре години, за да развие умението си да не лети и е
избрала да живее върху буца лед. През половината година седи върху яйцето си на минусови температури,
а през останалата част изоставя партньора си, за да
търси храна. Много глупав начин да прекараш живота
си. Не казвам, че да си лежиш на задника и да гледаш
Джеръми Кайл, докато се тъпчеш с начос е по-добре,
но разбирате какво имам предвид.
Има един филм, който се казва „Походът на императорите“. Мама ни го взе на DVD миналата година.
Мисля, че това беше последният път, когато седяхме и
гледахме нещо заедно. Точно преди да се събере с Хедър. Тъкмо беше скъсала с Таня.
Прибра се един ден с фамилна кофа на KFC, шест кутийки светло и диска с „Походът на императорите“.
– Имах тежък ден в работата – каза. – Да се разложим.
Така направихме. Каза, че е взела филм за птици –
„така че и ти ще го харесаш“ – това ми заяви. Сякаш
това беше последната ѝ дума по темата. Още щом започна филмът, започнах да усещам как негодуванието
се надига в мен. Саундтракът – отвратителна виеща
музика, която се извисяваше в най-емоционалните моменти. Отгоре на това разказът на Морган Фриймън –
говореше така, сякаш пингвините са хора. Пингвините
не са хора.
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Има две основни причини за успеха на филма в
Америка – едната е, че популяризира консервативни
семейни ценности, а втората е, защото пингвините са
сладки. А, има и трета причина – американците са тъпаци. Когато едно от пингвинчетата умря, мама плака
в кофата с пилето. Трябваше да ставам да ѝ нося кърпички. Неконтролируем рев. Жалка история. Част от
уважението, което изпитвах към мама, се изпари през
онзи ден. Когато Морган казва „и в най-суровото място
на Земята, любовта успява да си проправи път“, направо щях да изритам телевизора. „Любов“ – как може да
казваш, че пингвините се влюбват?
Предполагам, че е било някъде по това време, миналата година или там някъде, когато избягах от блок
математика и следващия час по физическо, за да ида
в града на кино. Отидох сам. Беше филм за мечките
гризли. Един американски глупендер се снимал близо до мечките гризли години наред. В края на филма
те го атакуват и го изяждат. Картината става черна и
се чува само звукът от това, как го дъвчат мечките.
В този момент, човекът пред мен избухна в смях. Мислел, че това е пародия на документален филм, а после
беше шокиран, като осъзна, че е истина.
– На какво се смееш – казва Ашли, докато стигаме
до къщата на Беки. Тъмно е, но на входа свети лампа
– нещо като фенер. От същия тип като онази в Лардър
кафе на пешеходната в Салфорд, само че няма нарисувано ухилено човече и не изглежда не на място. Къщата е масивна с огромен железен портал. Беки трябваше
да натисне няколко копчета на клавиатурата, за да се
отворят – като на филм. Прилича на къщите в Емералд,
където живеят богаташите.
Усмихвам се на Ашли. Много съм друсан. Ходили сме
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половин час, но можеше да са и две минути или час,
наистина нямам никаква представа. Усещането е поразлично от стъпването, по-скоро прилича на плъзгане, като чайка, която се спуска към земята, почти докосвайки пръстта. Все още чувам тътена на музиката
в ушите си, въпреки че вече сме се отдалечили много
от партито. Води ни по един грамаден коридор. Има
голямо стълбище, мрамор и статуи. Големи маслени
картини по стените – парчета цвят и завъртулки. Някои изглеждат така, сякаш не са завършени, забързани замахвания с жълтата четка и пръски нахвърляна
червена боя.
– Тук ли живееш?
– Какво странно има в това? – казва тя.
– И с какво се занимава татко ти?
– Строителен инженер е.
– Явно е добре платена работа – казвам.
– Всъщност мама печели парите в семейството. Тя е
специализиран адвокат.
Ашли ме поглежда. Аз само свивам рамене. Чувал
съм го това по телевизията, но не знам какво е.
– Къде са сега? – питам.
– Няма ги за няколко дена.
Ашли ми кима. Аз му се усмихвам. Вътре сме.
Дневната. Подът е голо дърво, никакви килими,
само една черга, кремава. Кремава черга, на мама нямаше да ѝ хареса, тя си пада по шарени килими – казва,
че прикриват греховете на света. Има и полукръгъл
кожен диван в кремаво – една идея по-тъмно от чергата и огромна отворена камина за истински огън в
средата на стаята, въпреки че не е запалена. Сядам на
дивана.
Ашли се разхожда насам-натам, вдига разни пред-
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мети и ги върти из ръцете си. Изглежда впечатлен от
тежестта им, сякаш това е начинът да прецениш дали
едно нещо е хубаво или е пълен боклук. Беки влиза с
две питиета с рубинено червен цвят във високи широки чаши. Подава ми едното. Ашли явно вече е отказал,
защото не изглежда да му пука, че са го оставили без
питие. Оглежда се, леко озадачен. Беки си пийва една
глътка.
Наблюдавам как Ашли крачи из стаята в търсене на
нещо. Обръща се към мен, объркано надигнал вежди.
– Къде е телевизорът? – пита. Само надигам рамене,
откъде пък мога да знам?
– Всъщност съм доста изморена – казва Беки. Прозява се и поставя ръка пред устата си. – Ще ти покажа
стаята ти, става ли?
Ашли вдига рамене и кима. Повежда ни обратно по
коридора, нагоре по стълбището до някаква стая и отваря вратата. Светва лампата. В ъгъла има единично
легло и фотьойл. Шкаф, претъпкан с книги. Стаята е
малка за двама ни, мисля си аз. Ашли веднага се мята
на леглото, а аз започвам да се чудя къде ще спя. Самодоволно подскача върху матрака. Единствената възможност е фотьойлът, но хич не си падам по тази идея.
Изглежда твърд, няма никакви възглавнички. Може би
на пода. Беки отваря един шкаф и вади крушка. Обръща се и ме повежда по коридора.
Спираме на три или четири врати след Ашли и тя
отваря една стая. Вътре има двойно легло, отделно
диван и телевизор и DVD. Има дори мивка, тоалетна
и душ в единия край. Горе-долу колкото моята дневна
вкъщи, заедно със спалнята на мама и моята стая, взети заедно. Завива крушката на една лампа до леглото
и я включва.
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– Можеш да спиш тук – казва.
Не схващам особено защо получавам толкова голяма стая и питам:
– Ти къде ще спиш?
Тя затваря вратата и я заключва. Взима питието от
ръцете ми и го поставя на масата, заедно с нейното. Започва да ме целува. Сваля си блузата. Разкопчава сутиена. Мята го в ъгъла и ме целува отново. Гаси голямата
лампа и стаята изведнъж става по-малка и по-уютна.
Води ме към леглото, падаме в него, а аз се чувствам,
сякаш летя върху облак и се нося в небето.
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ловият певец е пойна птичка, много подобен
на брезовия певец, но не толкова жълт. Вече
няколко пъти ми се е случвало да ги объркам.
Освен ако не си много близо, единственият точен начин да ги различиш е по песента им. Казват, че
чуруликането на еловия певец е лесно – чиф-чаф, чифчаф. Но аз съм се заслушвал в песента му много пъти и
изобщо не смятам, че звучи „чиф-чаф“. По-скоро звучи
като „чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чак-чик-чик-чик“.
Чудесно е, но е прекалено дълго.
Доста птици имат звукоподражателни имена. Найочевидният пример е кукувицата. Не съм я виждал никога, но съм я чувал няколко пъти. Има жилаво телце
и дълга опашка. Кукувиците имат лоша слава, защото
на практика са паразити. Но пък нещата са много логични, като се замислиш, имам предвид – защо да полагаш толкова усилия да си правиш собствено гнездо
и да ходиш на лов за храна, за да храниш малките, като
може някой друг да свърши тази работа? Всъщност им
се възхищавам. Възрастните кукувици би трябвало се
връщат от Африка горе-долу по това време, остават
тук за лятото, така че, ако имам късмет, може да видя
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някоя в Кумбрия.
Причината да съм на страната на кукувицата е, че
когато слага яйцето си в гнездото на друга птица, то
това обикновено е много по-дребна от нея птица и останалите яйца са наполовина по-ситни – така че вината си е изцяло на другата птица. Когато яйцето на кукувицата се излюпи, пораства много повече и изглежда различно от другите пилета, така че, остава само
да се чудиш колко им е акълът на родителите на тези
пилета. Излюпва се по-рано, расте по-бързо, после започва да изритва останалите от гнездото. Какво още
трябва да стане, за да се усетят?
Братът на мама, не страшния – Тони, а най-малкият –
чичо ми Марк, си е кукувица – така казва мама. Цъфваше
от време на време за по чаша чай. Само надничаше
по път за кръчмата, сякаш можеш просто така да
наминаваш и да катериш пет етажа нагоре, и питаше
дали чайникът е заврял. Не говореше особено, просто
седеше на дивана и гледаше телевизия. Допиваше си
чая, казваше, че е бил чудесен и изчезваше в посока
към Кафявата крава или към Черния кон.
Дойде преди около четири години, когато жена му
го изрита от къщи и попита дали може да преспи у нас.
Спа на дивана в апартамента ни в Ордсъл. На следващата вечер успя някак си да убеди мама да остане отново. Това продължи почти три седмици, а сестра ми
толкова се обиди, че се изнесе у една приятелка, та
Марк се премести в нейната стая. Мама му се развика,
а той каза, че няма смисъл да спи на дивана, при положение, че има свободно легло. На мен ми се струваше,
че е прав, но мама избесня и го изхвърли. Сега рядко се
появява.
Казват, че като чуеш кукувицата, значи започва про-
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летта. Поради някаква причина, тя често снася яйцето
си в гнездото на блатното шаварче, което всъщност е
доста странно. Може би шаварчето е особено глупаво
същество и затова кукувицата си го е нарочила. Когато женското блатно шаварче снесе яйцата си, женската кукувица я изчаква да отлети, влиза в гнездото, изритва едно от яйцата и снася своето на негово място.
Може да свърши тази работа за нула време. Редно е да
уважаваш подобна подлост. И в Салфорд има много такива хитреци.
Странна е тая работа със звукоподражателните, защото е до голяма степен мит. Искам да кажа, че кучето
всъщност не казва „бау“, нали? По-скоро е нещо като
„рррррррррфффффф“. Само „р“-то помътнява в някакъв момент. Сякаш от предната част на устата преминава в задната. Гледах някакво предаване за това по
телевизията. От време на време дават много добри образователни филми по БиБиСи през деня, така че има
смисъл да не идеш на училище, а вместо това да гледаш телевизия. Както и да е, изглежда, че кучетата в
Япония казват „уан-уан“ вместо „бау“, което няма ама
нищо общо въобще. Пък във Франция викали „уафуаф“ – пълно малоумие. В Испания лаели с „гуау-гуау“,
което е още по-нелепо – ако бях куче, щях да се обидя.
По телевизията продават Оризови хрупанки, като
казват, че правели „хруп, прас и пук“, само че те не
правят „хруп, прас и пук“, ама въобще – всъщност не
правят нищо подобно. Да знаете, че много съм се заслушвал за това. А сега за кукувицата – тя всъщност не
казва точно „ку-ку“. Бих казал, че по-скоро е нещо като
„уа-хуу – уа-хуу“. Но предполагам, че може да се спори
по въпроса и „ку-ку“ със сигурност се приближава до
истината повече от „чиф-чаф“-а при еловия певец. Има
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ги много по комиксите – говоря за звукоподражателните сега, не за кукувиците. Дран, прас, пляс – разни
такива. Любимото ми е как Спайдърмен изстрелва
мрежата си в комикса на Марвъл, където го пишат, че е
„шлюп!“ Всеки път падам от смях.
Беки спи дълбоко до мен. Косата ѝ е тъмнокестенява,
същият цвят като коремчето на гмурец, само че
по-лъскава, а кожата ѝ е светла, почти бяла, като
гърдичките на гмуреца. Изобщо не мога да заспя.
Сигурно е заради всичките наркотици. Просто лежа
и я гледам и оставям съзнанието си да се рее от
една мисъл на друга. Като топла вана за съзнанието.
Просто го оставяш да се накисне изцяло във всички
тези мехурчести мисли. Мисля за Ашли. Чудя се дали
спи. Сигурно се черпи с бутилките в шкафа долу.
Забелязах, че го заглежда. А може да се черпи с нещо
друго, някакви предмети или бижута – каквото може
да натика в джоба си.
После си мисля за Дейв. Мисля за всичко, което се
случи днес. Щеше да е много подходящо за двоен епизод на „Градски ченгета“. Отидох на училище, после се
видяхме с Дейв. После братът на Дейв отскубна един
нокът на Ашли с чифт клещи, които ми напомняха за
клюна на голяма бекасина. Като се замисля повече, бих
казал, че приликата е по-голяма с клюна на стридояд –
по форма, не по цвят. Като цвят, човката на стридояда
е ярко оранжева. Докато цветът на клещите е нещо от
рода на мътно сиво-сребристо.
Всъщност това няма особено значение. После избягахме, после откраднахме кола и блъснахме Анди.
Всъщност колата се блъсна в него и навсякъде имаше
кръв. Не бих казал, че е добре. Бих казал, че е мъртъв.
Това би обяснило погледа на Дейв. После имаше пре-
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следване с коли. Опитах се да застрелям Дейв. После
влязохме в Кендал. Свихме клоуна, отидохме на скуот
парти, надрусахме се с много неща и накрая аз свърших
тук и за пръв път правих секс с Беки, която е прекрасна.
Не е зле. Като се замисля, това си е направо за три-четири епизода на „Градски ченгета“.
Откакто се запознах с Ашли, животът ми определено стана по-интересен. Свърших куп неща, които не бях
вършил никога.
Какво ли ще направи Дейв заради Анди? Аз какво
щях да направя? Ако някой убие сестра ми, не мисля, че
ще направя каквото и да било. Ако още живеехме в Ордсъл, щях да се преместя в нейната стая, както направи
чичо Марк, понеже нейната стая беше по-голяма от моята, не че при нея беше по-просторно, нали си тъпчеше цялата стая с куклите си с празен поглед. Трябва да
започна да мисля като Дейв. Какво би направил Дейв?
Какво направи Дейв? Дейв ни преследва чак до Кумбрия в разбита кола без предно стъкло. После беше по
петите ни през разораното поле. Това ме кара да мисля,
че Дейв никак не е доволен. Изгубихме го в гората, но
това, което ме тревожи, е, че в крайна сметка и той ще
излезе на пътя, на който излязохме ние.
И още едно нещо ме притеснява. Изгубих картата, която беше в задния ми джоб. Ако Дейв я е намерил, значи
вече е видял линията, която съм нарисувал от магистралата, чак до Кендал. Бях очертал голямо кръгче около Кендал. Така че и на блатното шаварче ще му стане
ясно за какво става дума. Изхвърлихме си училищните
вратовръзки в коша до знака „Добре дошли в Кендал“.
Така че, ако наистина е стигнал до Кендал, най-вероятно ги е видял и знае къде сме. А това не е добре.
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Повече от ясно е, че ще се обади на другарчетата
си и ще ги накара да дойдат. Сигурно вече кръстосват
улиците. Поне няма да може да намери къщата на Беки.
Как би могъл? Ще души наоколо и може би ще се оглежда
за момчета на нашата възраст. Може да спре колата и
да ги пита дали са ни виждали. Но пък посреднощ, кого
ще спира? Освен някоя групичка, която си е тръгнала
от партито. Леле. Ами ако спре точно хората на онзи с
бялата качулка? Ама те пък откъде накъде ще му казват
каквото и да било? Е, качулатият може и да каже нещо,
защото беше бесен. Видя, че си тръгваме с Беки. А той
дали знае къде живее Беки? Сигурно, то това не е къща,
ами палат.
Започвам да се паникьосвам вече. Мислите ми кръжат ли, кръжат, пулсът ми препуска, а аз не мога да изтрия лицето на Дейв от съзнанието си – как ме гледа,
надвесен над тялото на брат си. Тялото на Анди – осакатено и окървавено. Спри, успокой се, опитай се да
мислиш спокойно. Изреждам си всички пойни птички.
Първо блатните – глуповатото блатно шаварче, тръстиково шаварче, мочурно шаварче, речен цвъркач, свилено шаварче, тръстиков цвъркач. Какви бяха другите? Крайбрежно шаварче, мустакато шаварче, полски
цвъркач, водно шаварче, американско шаварче. После
идват полските – голямо черноглаво коприварче, голямо белогушо коприварче, малко белогушо коприварче,
очилато коприварче, пъстрогушо коприварче, ястребогушо коприварче... Не се сещам как бяха другите. Изпуснах няколко. После са горските – брезов певец, елов
певец, северен певец, зеленикав певец, сибирски жълтовежд певец, буков певец, голям маслинов присмехулник, градинско коприварче, бъбрив присмехулник... как
беше онази дето все я забравям?
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тнема ми известно време да включа къде
съм. Слънцето прониква на снопове през щорите на прозорците. Оглеждам се, но нищо
наоколо не ми се струва познато. После виждам Беки, която лежи до мен и спомените от предната
вечер нахлуват обратно. Изучавам чертите ѝ, чистата
ѝ буза, разрошената ѝ коса, гладката, нежна кожа на
раменете ѝ. Извивката на клепачите, меката розова
плът под ухото, фините, почти незабележими косъмчета на врата. Оглеждам стаята – дрехите ни, които се
въргалят смачкани на пода; червена опаковъчна хартия; питиетата ни на масата до вратата, недовършени
от предната вечер.
Сега за пръв път забелязвам лавиците с книги. Беки
има много книги, натъпкани по рафтовете – неща, които
би очаквал човек да види сред тях като поредицата за
Хари Потър и Стивън Кинг, но и много интересни неща,
освен тях. Книга със заглавие „Мрачна музика“ хваща
окото ми, както и друга, наречена „Стопяване“, но ми
приличат на романи. Беки отваря очи и ме поглежда.
Усмихва се и сяда.
– Добро утро – казва. Но всъщност е следобед. –
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Добре ли спа?
Кимам и се вторачвам навън през прозореца. Сега
ми е странно да съм в леглото с нея. Сега осъзнавам
колко е истинска, колко е гола и колко гол съм аз.
– Е, какво ти се прави днес? – пита.
– Не знам – успявам да отвърна аз най-накрая.
– Мислех, че ще искаш да намериш онези гарвани?
– Може.
– Покажи ми картата.
Поглеждам натам, където са дрехите ми, боксерките ми са на топка, както съм ги метнал предната вечер.
Старая се да изглеждам сякаш всичко това е нормално
за мен, скачам от леглото, грабвам ги и ги нахлузвам.
Изравям якето си и бъркам в джоба. Изваждам книгата
за гарваните и сядам на леглото. Тя взима книгата. Отваря отзад на картите с местата, където се развъждат.
Оградил съм гнездото в Хелвелин.
– Това ли е мястото?
– Аха.
Разлиства книгата още известно време и снимката
ми с татко и с препарирания гарван пада на леглото.
Тя я вдига.
– Това баща ти ли е?
Кимам.
– Той къде е сега?
Вдигам рамене.
– Не знаеш?
Не успявам да продумам дълго време. Устата ми
пресъхва. Най-накрая ѝ отговарям:
– Това е всичко, което имам.
Понечва да обърне снимката, но аз я грабвам още
преди да е успяла.
– Какво?
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Поставям снимката обратно сред страниците и
затварям книгата. Наясно съм, че Беки ме зяпа, после
започва да ме гали по бузата и ме прегръща.
– Ще ги намерим тези птици – казва.
– Значи ще дойдеш и ти?
– Няма да ги има още няколко дни, родителите ми
де. Тук си е скука. Защо пък не?
Отива до гардероба си и изважда един бинокъл –
Викинг 10х42 Навигатор. Струва почти двеста лири.
Корпусът е запълнен с азот, за да се избегне конденз
и е сто процента водоустойчив. Казва, че е подарък от
баща ѝ, но почти не го е ползвала.
– Може ли да го изпробвам?
Подава ми го. Страхотен е. Поставям го близо пред
очите си и настройвам външния свят на фокус, като
замъглявам онова, което е на преден план. Подавам ѝ
го обратно. Тя изважда една черна раница и слага вътре няколко неща – гримове, дрехи, мята вътре и бинокъла, сякаш е някакъв най-обикновен бинокъл. Обличаме се. Аз съм напълно готов, а Беки вади чиста блуза
от шкафа и я облича върху сутиена си. Отива в банята.
Чувам дрънкането на стъкло по плочките, после течаща вода. На вратата се чука. Отварям.
Ашли нещо се вълнува. Питам го какво става. Казва,
че като се събудил, се чувствал скапан, затова слязъл
долу и намерил някакви хапчета за глава в кухнята. Налял си чаша вода и излязъл навън да подиша въздух.
Тогава забелязал една синя кола, а вътре в нея Дейв и
още някакви типове. Ашли познавал онзи, който карал
– някой си Шон, което според Ашли било лоша новина.
– Видяха ли те?
Поклаща глава, не мисли, че са го видели, но все пак
трябва да тръгваме. Ако онзи с бялата качулка или ня-
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кой от другите им е дал адреса, скоро ще са тук. Тръгва
надолу по стълбите, а аз решавам да го последвам. Излизаме навън и обикаляме из градината, като се движим близо до плета. Надничаме към улицата, но по нея
има само няколко паркирани коли. Една чинка се суети
наоколо, строи гнездо, захапала е суха трева в човката.
Явно хората с косачките са минавали, защото тревата
между тротоара и улицата е подрязана. Вестникарчето
минава с флуоресциращата си чанта и сплашва пилето
– то отлита.
– Хайде – казва Ашли и се промъкваме покрай края
на плета. Там има алея за автомобили, покрита с дървета и храсти. Ашли оглежда колите. Намира една, с
която ще може да се справи, но после казва: – Давай ти.
Първо си мисля: „Няма начин!“, а после: „Защо пък
не?“
Оставям Ашли на задната седалка, като продължавам да се оглеждам внимателно. Връщам се за Беки.
Намирам сакото на Ашли и тъкмо да го взема, решавам, че е по-добре да не го носи. Все пак бъркам във вътрешния джоб и изваждам торбичката с наркотиците,
не ми се ще да ги оставям тук. Качвам се горе в стаята
на Беки. Иска да знае къде съм бил. Мисля си дали да
не ѝ разкажа за всичките неприятности, но решавам
да не го правя. За Беки ние просто отиваме да гледаме
гарваните и предпочитам да си остане така. Чантата ѝ
е готова. Слизаме в кухнята, тя изважда бутилка сок,
нарязано месо и кашкавал. Отива до шкафа и взима
парче хляб, шоколад и снакс. Мята всичко в раницата.
– Можеш ли да шофираш? – пита.
– Намерих кола.
Излизаме навън и аз я водя там, където сме паркирали на едно уединено местенце. Паля и форсирам. От-
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ново обмислям дали да не разкажа на Беки за Дейв, но
в този момент забелязвам погледа на Ашли в огледалото за задно виждане и той поклаща глава.
Обяснявам на Беки, че Хелвелин ще е добро място
да открием гарвани и тя разлиства картата, напъхана
в джоба на седалката. Караме към Хелвелин. Беки иска
да знае къде ще отседнем. Въпросът е основателен и аз
също поглеждам към Ашли за отговор, но той просто
свива рамене. Обикалям насам-натам и си държа очите
на четири. Приемам мълчанието на Ашли за безпокойство. Тревожи се заради Дейв, но не мога да го успокоя,
без да се издам пред Беки. Обаче просто няма начин
Дейв да знае къде сме. Иска ми се да разкажа на Беки
за Дейв, не е хубаво да крия от нея, но така е най-добре.
Така или иначе е много весело да обикаляме така с колата. Проблемът с „Градски ченгета“ е, че действието
се развива в Лондон, което е пълна скука. Пейзажът по
тези места е къде-къде по-драматичен. Може би трябва да им пиша и да им предложа да сменят локацията.
Цялото това бягство от Дейв ми напомня за анимационното детско за Бегача, който е голяма земна кукувица. Гледах го много по Cartoon Network2, когато
бяхме към кабелната на Скай, преди да ни клъцнат.
Сега имаме само каналите със свободен достъп, а там
работата с анимационните е зле. Могат да се гледат
и в YouTube3, но ми взеха компютъра. Някакви хора
дойдоха един ден, точно преди да се махнем от Ордсъл, взеха ми конзолата за игри, взеха ми компютъра
и някои от бижутата на мама, включително брачната
ѝ халка, от която тя каза, че се радва, че се е отървала.
2
Cartoon Network – детски телевизионен канал (бел. ред.)
3
YouTube – интернет сайт за музикални клипове
(бел. ред.)
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Но пък плачеше, което значи, че може би не го е мислила наистина. В анимационното детско за Бегача наймного ми харесваше Уили Койота. Койотите понякога
ги бъркат с вълците, но са по-скоро чакали. Не смятам,
че в живота наистина ядат земни кукувици, макар че
койотът така и не успява да хване бегача, така че си
излиза достоверно.
Не ми пречи толкова това, че в анимационните животните винаги са представени в антропоморфен вид.
Разбираемо е. Но когато хората придават човешка
емоционалност на истинските животни – като Морган Фрийман в „Марша на императорите“, е, това не
ми харесва никак, защото пингвините си бяха истински. Никой не смята, че Мики Маус е истинска мишка,
нито пък, че Бегачът е истинска голяма земна кукувица. Голямата земна кукувица може да надвие гърмяща
змия и даже да я изяде, ако ѝ падне. Не може да има
много животни, които да са достатъчно корави, за да
ядат гърмящи змии. Могат да бягат с около 17 мили в
час, което е доста за една птица. Предпочитат да бягат
пред това да летят и всъщност са домошари, колкото
кукувиците. Също като тях, земните кукувици си снасят яйцата в чуждите гнезда. Уорнър Брос са били прави да ги представят като по-хитри от койота, защото са
невероятно подли, също като обикновените кукувици.
Уили Койотът би трябвало да се предаде и да си лови
катерици или полевки – нещо, което наистина би имал
шанс да хване.
Но това ми харесва. Допада ми фактът, че никога не
се предава и това, че се опитва да улови нещо, което
никога няма да може да улови. И ние сме така. В нашия
случай Дейв е Уили Койота, а ние сме Бегачът, въпреки
че не смятам, че сме толкова умни, което ме притес-
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нява. Има едно клипче в YouTube, където Бегачът найпосле пада на Уили. Уили го тръска, рита, скача отгоре
му, оставя цял камион да мине през него и накрая го
връзва за една голяма пръчка динамит и го изстрелва
в небето. Но не мисля, че това е официално филмче –
мисля, че някой си е направил пиратска версия, защото и рисунъкът не е съвсем в ред.
Поради някаква причина е важно бегачът да остане
неуловим, така че който и да е направил тази пиратска версия трябва да са срамува от себе си. Героите на
Уорнър Брос винаги са били по-интересни от тези на
Дисни. Уорнър Брос са измислили Уили Койота, Бегача,
Дафи Дък и котарака Силвестър. Дисни са измислили
Мики Маус, Плуто, Доналд Дък и Гуфи. Ако вкарате героите на Уорнър в двубой срещу тези на Дисни, Уорнър
ще печелят винаги. По същия начин, ако искате да се
посмеете, няма да се занимавате с Мики и цялата му
тайфа смотаняци, а ще се насочите директно към Бъгс
Бъни или Дафи Дък.
Също като земната кукувица в анимационното детско, за нас е важно да не ни хванат, защото Дейв и този
Шон са решени да ни сритат, да ни смачкат, да минат
през нас с камион и накрая да ни разкъсат на парчета.
Просто се надявам, че ние сме герои на Уорнър, а не
някакви Дисни смотльовци.
Вече пътуваме няколко часа. Беки предлага да отседнем в някой мотел, но на Ашли не му допада тази
идея. Сега вече успявам да се разбера с Ашли, без да
говоря, така че можем да обсъждаме Беки, без тя да
разбере, което е гадно, но е за нейно собствено добро.
Опитвам се да го убедя да ѝ разкажем какво се е случило, но той ми показва, че не трябва да го правя. Спрели
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сме до една горичка и Ашли е отишъл да търси място.
Не мога да си говоря с него от далече, затова казвам на
Беки да чака в колата, докато го потърся.
Откривам го да лази нагоре по някакви сипеи. Налага се да се хващаме за корените на дърветата, за да се
изкачим по склона.
– Мога да обясня на Беки какво точно стана – казвам. – Мисля, че ще го приеме нормално. Реагира нормално на наркотиците и на това, че задигнахме кола,
така че мисля, че няма да има проблем за Дейв.
– Чука ли я?
– Да.
– Лъжльо.
Седим на върха на сипея и се опитваме да си върнем
нормалното дишане.
– Не ми дреме, тая е тлъста пача – казва.
Мисля си дали да не му фрасна един, но той ми казва:
– Не смей и да пробваш.
Как разбра, че ще го ударя?
– Знам всичко, което ти минава през главата –
заявява.
– Не, не знаеш.
– Виж к‘во, знам, че си я чукал, хубаво, не ми дреме,
оправил съм много мацки и всичките са били по-слаби
от тая. Друго ще ти кажа.
– Какво?
– Ти си шибана откачалка.
– И как го разбра това?
– Всичките тия простотии за клещите, дето ти приличали на някаква птица, после на друга, да не мислиш, че това е нормално, бе, ку-ку?
– На човката на голяма бекасина – казвам – а после
на горски бекас. Но докато Беки спеше, осъзнах, че
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приличат повече на клюна на стридояд.
– Стига вече с тия птици – вика той. – Не ми дреме.
Изправя се и тръгва нанякъде. Оглеждам дърветата
и растителността долу. Мисля, че мернах горска дърволазка върху ствола на един явор, но ми трябва бинокъл, за да я различа добре. Но пък виждам добре една
жалобна мухоловка – женска, която не е толкова ярка
като мъжкия екземпляр, по-скоро е кафява, отколкото
черна, макар че има същите шарки по крилете. Бинокълът на Беки щеше да ми свърши наистина добра работа. Има наистина впечатляващо поле на видимост и
е добър като тегло и размер. Беше приятно да го държа
в ръце в спалнята, да стискам корпуса в шепите си и да
чувствам гумените устни на окулярите върху очите си.
Мухоловката рови в земята за насекоми, намира си
червейче и отлита. Моят бинокъл е Практика от Аргос.
Мама ми го купи за рождения ден преди няколко
години, макар че аз сам си го избрах. Докато оглеждам
ниските дървета, подредени в редица, забелязвам
нещо друго – Ашли крачи към мен.
– Хайде – казва.
– Намери ли нещо?
– Аха.
Изправям се и изтупвам клонките и листата от панталоните си.
– Чакай малко – казвам, – да доведа Беки.
Кима с неодобрение и се обляга на едно дърво, сякаш се наслаждава на идеята да я изоставим насред
пътя.
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лачим се с тежки стъпки из пустеещото поле.
Земята е неравна, на места е кал. Път почти
няма, по-скоро утъпкана от животните пътека. Крачим около двайсет минути в почти пълна тишина. Вече си мисля, че това ще е добро място да
открием гарваните. Те сякаш разцъфват за нов живот,
колкото повече се отдалечават от хората. Наоколо има
много високи дървета и назъбени чукари – идеалната
среда. Въпреки това не забелязваме нито един, само
врани, гарги и посевни врани. Тези врани вече започват много да ме дразнят. Когато бяхме в Лондонската
кула, беше лесно да различиш гарвана от враната, защото отблизо можеш да прецениш, че враната е доста
по-дребна. Но в тази пустош птиците са много по-далеч от теб. Крачим към някаква изоставена барака.
– Това ли е? – питам безмълвно Ашли. Леко съм разочарован. Беки пък въобще не продумва.
– Чакай да видиш какво има вътре – казва Ашли.
Продължаваме да вървим, докато не стигаме до
входа на колибата. Отварям вратата и влизаме вътре.
Тъмно е и минава малко време, докато очите ни свикнат.
Ашли разперва ръце, като че представя официално
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мястото. Малко е. В единия край има матрак, а върху
него са натрупани няколко одеяла. Маса, мивка и някои
кухненски принадлежности. В средата на стаята стои
тумбеста циганска печка с чайник отгоре ѝ, а до нея
– стар люлеещ се стол. Вътре е по-уютно, отколкото
изглежда отвън, но така или иначе не е кой знае какво.
– Какво мислиш? – пита Ашли.
Беки се оглежда.
– Малко е – казва.
– Къде ще спим? – интересувам се аз.
Ашли се оглежда.
– Е, ти и Беки на матрака. Аз мога да се настаня в
стола.
Беки не го чува, а ми се ще да започне да разговаря
нормално, защото така сякаш я държи на разстояние.
Тя отива до шкафовете и ги отваря. Намира няколко
нащърбени емайлирани чинии и чаши. Има чекмедже
за прибори и шкаф с тигани. В една дървена касетка
намира куп нацепени дърва.
– Може да пийнем по един чай.
– С какво?
Ровим още малко из шкафовете. Откриваме консерва риба тон, която вече е ръждясала и изглежда бая
стара. Тя вдига консервата, а аз се мръщя. Винаги съм
имал особено отношение към консервираната риба
тон, не съм съвсем сигурен какво точно ме притеснява, но мисля, че има общо с това, че като отвориш консервата, виждаш оголената мокра плът на рибата, която плува в саламурата, като корабокрушенски останки
в морето.
– Няма мляко, няма вода, няма чай – казва тя. Въпреки че всички сме наясно с това.
– Имаше някакъв магазин на около две-три мили
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надолу по пътя – обажда се Ашли.
Оглеждаме колибата още малко.
– Откъде си сигурен, че никой не живее тук?
Ашли се оглежда и вдига рамене.
– Щеше да има повече неща – отвръща. Вдига консервата с рибата тон. – Виж го, това направо е древно.
Сигурно от години никой не живее тук.
Беки надига вежди, неуверена.
– По-добре е от младежки хостел или от мотел – казвам аз, като забелязвам погледа ѝ.
– Как го разбра това? – пита тя.
– Прав е – намесва се Ашли. – По-добре е от разните
му там хотели.
Знам какво си мисли – че Дейв ще проверява точно
такъв тип места, а същевременно не желае да кажем
на Беки за Дейв.
– Засега ще свърши работа – съгласява се тя.
Отивам до матрака. Вдигам едното одеяло и го подушвам. Не мирише особено приятно. Ашли вече е до
печката. Отваря вратичката и рови вътре с желязна
маша. Беки отново отива до шкафовете и продължава
да търси. После отива до мивката и поглежда през прозореца.
– Мамка му! Някой идва – казва.
Замръзваме паникьосани. Хващам Беки и се крием
клекнали зад един шкаф. Ашли хваща машата, с която ръчкаше преди малко и заема позиция зад вратата.
Държи желязото вдигнато високо над главата си.
Вратата се отваря и един мъж влиза вътре. Шейсетинагодишен, доста едър. Около два метра и много як.
Има голяма бръсната глава, макар че се вижда много
черна и бяла четина по темето и около челюстта. Белезите на лицето му са потресаващи – от двете страни на
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устата му започват две ивици увредена плът, които се
точат по бузите към ушите му, което го кара да изглежда сякаш прави някакви страшни гримаси. Облечен е в
черен балтон и във всяка ръка държи по една найлонова торбичка. Ръцете му са огромни. Пльосва торбите
на средата на стаята.
Ашли се промъква отзад. Наблюдаваме иззад шкафа. Надига машата и тъкмо да я стовари върху човека,
когато човекът се обръща в точния момент и се измъква. Хваща Ашли за ръката и отбива машата. Мята Ашли
на земята. Блъска го последователно с машата, докато
главата на Ашли не експлоадира и по цялата стая не се
пръсват парченца череп и мозък, и кръв. Не, мъжът не
забелязва Ашли, затова изскачам аз с един тиган.
– Аааа! – викам.
Сега човекът се обръща към нас и вижда мен и Беки.
– Кои, по дяволите, сте вие? – пита.
– Кой, по дяволите, си ти? – казва Ашли.
Човекът се смее.
– Какво, по дяволите, правите в къщата ми? – пита.
– Много си смел май?
Приближава се до мен и надига машата. Ей сега ще
ме фрасне.
– Чакай! – викам. – Грешката е наша. Решихме, че никой не живее тук.
Мъжът мисли известно време. Сваля машата.
– Е, живее. Сега чупката.
Аз и Беки се изнизваме към вратата, но Ашли се
приближава към мъжа.
– Май няма да ни почерпите с някоя чаша чай? –
казва му.
Това всъщност хич не е лоша идея, бих пийнал чаша
чай. Беки ме дърпа за ръкава. Мъжът се е вторачил в
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мен, сякаш не може да повярва, че стоя на прага му, а
после тръгва към нас. Ние изхвърчаваме навън.
Бягаме около стотина метра, но когато се обръщаме, никой не ни преследва. Само мрачните прозорци
на колибата ни гледат с празни очи.
– И какво сега? – пита Беки.
Сядаме до едни камъни, на края на горицата. Все
още ни следа от гарван. Хващам бинокъла и гледам.
Преглеждам върховете на дърветата. В сянката на голямата скала се спотайва орехче – сравнително дългата му опашка подскача нагоре и надолу. Пъха човчица
в една цепнатина между камъните. Недалеч каца сивогуша завирушка, а още малко по-натам, върху пречупена клонка се е изправила една червеногръдка – светлите оранжево-червени гърдички все още се виждат
ясно в тъмнината под короната на дървото.
Славата на червеногръдката като сладко птиче
винаги ме е смайвала, защото това всъщност е
много агресивна птица. Спомням си как веднъж
една учителка, която се казваше госпожа Уудс от
началното училище, ни разправяше как някаква
червеногръдка все я следвала, когато разхождала
кучето си в квартала. „Колко е дружелюбна“, казваше.
„Не се държи дружелюбно“ – изтъкнах тогава аз,
– „просто сте навлезли в нейната територия и тя
ви предупреждава.“ Тя не ми повярва, но мъжката
червеногръдка с лекота може да изкълве противника
си до смърт, ако онзи му навлиза в пространството.
Тази точно наблюдава орехчето с подозрение, но то,
вероятно добре запознато с безмилостния характер на
червеногръдката, бързо отлита.
Убеден съм, че недоразумението относно поведени-
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ето на тази птица има нещо общо с онази история, която
ни разказват в училище как една червеногръдка посетила Христос на кръста. Според тази приказка, когато
разпнали Исус, за да умре, червеногръдката дошла при
него и му пяла на ушенце, за да го успокои, а кръвта от
раните му останала по гърдите на птичката. И очакват
от теб наистина да научиш нещо в училище?
Явно червеногръдката е най-популярната птица във
Великобритания. Преди няколко години имаше кампания да се провъзгласи за национален символ. Може
би предвид националния спорт на мъжете в страната,
който е бой пред кръчмата вечерно време, изборът би
бил подходящ.
Червеногръдката отлита, после известно време не
се вижда нищо, само шумолящите листа и малко трева, която се вее на лекия вятър. После отново виждам
сивогушата завирачка. Не стои много дълго, рови из
треволяка, кълве из мъховете, после също отлита. В
следващите минути няма нищо. Беки си играе с ципа
на палтото си, обръща металното езиче и прокарва палец и показалец по гладката повърхност. Ашли пъха
ръце в джобовете и се взира в земята. Подритва някаква клонка и разравя някакви треволяци. Отново
хващам бинокъла и оглеждам върховете на дърветата. Тогава го забелязвам – от едната страна на някакво дърво, птиче, което ми прилича на малък кълвач.
Фокусирам върху него, приближавам върху потресаващите му шарки – горната част на тялото е синкавосива, останалото е бледо жълтеникаво, а страните са
оранжево-кафеви. Бузите са бели, а през очите минава
ярко черна лента. Катери се по дървото с кратки, но
буйни подскоци. Горска зидарка е.
Първият път, когато видях зидарка, беше като хо-
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дихме в Нотингам. Мама трябваше да се оперира и ходихме с жената, с която излизаше тогава – казваше се
Сюзън. Сигурно съм бил на осем или на девет. Така и
не ми казаха за какво беше тази операция, но я болеше
дълго време и дни наред след това не беше в настроение – само ни се караше. Сестра ми беше на училище.
Не си спомням аз защо не съм бил на училище. Мисля,
че може да е било един от онези пъти, когато ме изключваха, задето не се появявах в час, което винаги
съм смятал, че е странно наказание. Бях се научил да
ходя в Централната библиотека на Манчестър всяка
сутрин, вместо да ходя на училище. Беше лесно – трябваше само да останеш в автобуса до последната спирка, без да слизаш никъде преди това. Отивах в раздела
за орнитология, четях книги и си водех записки. Носех
си и скицника, за да нахвърлям някои неща. Можех да
прекарам цял ден там и обикновено го правех.
Разделът за орнитология беше малък – само две или
три лавици. Беше притиснат между книгите за мравките и за плъховете в главната читалня с масивен купол –
сякаш се намираш в черепа на някой гигант. Най-отгоре имаше дупка, през която нахлуваше светлина, така
че можеше да се чете на естествено осветление. Беше
като окото на гиганта, на Циклопа, око, което не гледа
навън към света, а наднича вътре. В кръг около цялото помещение имаше изписани някакви думи. Нещо за
това как да се сдобиеш с мъдрост и да я прегърнеш сякаш е жена. Странна акустика имаше. Можеше да чуеш
някой на другия край на помещението по-ясно, отколкото някой, който е на метри разстояние. Някой, който
реже хартия в другия край на помещението, звучеше
извънземно и странно, и чудесно. Дори разлистването
на страниците звучеше като нещо от „Доктор Ху“.
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Имах намерение да поседя там само няколко дни, но
без да се усетя, се оказа, че не бях ходил на училище
почти месец. Бяха писали на мама няколко пъти, но аз
намирах писмата на прага и ги изхвърлях в кошчето,
преди да се добере до тях. Както и да е, денят беше чудесен. Не бях ходил в Нотингам дотогава. Сюзън каза,
че мама трябва да остане да преспи в болницата, затова ние отседнахме в един мотел. Това не го помня,
но помня как със Сюзън се разхождахме в гората и видяхме зидарка. Първата ми зидарка. Това беше преди
да се сдобия с наръчника с подредения списък. Тогава
ползвах справочника на Осборн Спотърс, който си бях
купил за Коледа с парите, които ми беше дала жената
на чичо Марк. Книжката беше малка, затова беше лесно да си я нося и не беше претъпкана с информация
– само най-разпространените птици. Прибрахме се на
сутринта с колата, а Сюзън се пошегува колко удобно
било, че мама е лесбийка. Ама мама не се смя.
Подавам бинокъла на Беки и соча към зидарката. Тя
гледа как птичето почуква кората на дървото с твърдата си човка, после надава едно бързо чик-чик-чик, тюи
– тюи, преди да литне и да кацне на съседния ствол.
– Това е горска зидарка – обяснявам. – Виждала ли
си такава преди?
– Не.
– Хубави са, нали?
Тя кима. Мисля, че вече не си пада толкова по мен.
Може би въобще не си е падала. Понякога хората са
мълчаливи, защото са в спокойно настроение или защото се наслаждават на гледката. Пейзажът е хубав,
със сигурност е по-добър от Уийст или от Ордсъл, подобър дори от парка Бъуайл Хил.
Ашли се изправя.
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– Имам идея.
– Каква? – питам.
– Чакайте тук – отговаря Ашли. – Връщам се след
малко.
Тръгва с решителна крачка и с юмруци в джобовете
към колибата. Резките му движения изплашиха зидарката. Това са доста срамежливи птички. Чакай малко,
мисля си, по-добре да ида с него.
Мама наистина стана странна след тази операция.
Със Сюзън се разделиха. Мама се прибрала един ден
от пазар и чула блъскане в спалнята. Заварила Сюзън
в леглото с някаква нейна колежка. И това беше. Мама
кротуваше седмици наред, после изведнъж започваше да излиза вечер – ходеше в една кръчма в центъра
до автобусната спирка на улица „Чорлтън“, а понякога
не се прибираше цяла нощ. Това продължаваше около две седмици и после заявяваше, че повече няма да
пие. Извеждаше ни на пазар и ни купуваше разни работи. Точно така успях да се сдобия с много от книгите
си. Сестра ми беше на вълна дрехи и на вълна Пълп и
беше много щастлива да пазарува в Топшоп или в HMV.
Пълп се разделиха скоро след това и тя мина на Нирвана. Но Кърт Кобейн вече беше мъртъв от шест години
в този момент и просто не можех да схвана смисъла.
Но пък разбирах защо Кърт Кобейн се е застрелял.
Мисля, че ако ми се налагаше да живея с Къртни Лав
и аз щях да се застрелям, така че не е виновен човекът. Сестра ми започна да се реже точно, когато мина
на вълна Нирвана. Едно от хубавите неща от раздялата на мама и Сюзън беше, че успях да събера съвсем
прилична колекция от орнитоложки книги. Поне за
известно време не ми се налагаше да ги взимам от биб-
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лиотеката, което ми спестяваше доста време и усилия,
но очевидно не и пари. Едно от предимствата на това
да си взимаш книги от библиотеката е, че не ти струва
нищо. Освен ако не те хванат. Да чукна на дърво, не са
ме хващали никога.
Стигаме до една ограда с опъната по нея бодлива
тел. Намираме умрели бръмбари, навряни измежду
бодлите и Беки иска да разбере защо са там. Обяснявам
ѝ, че сврачката ги пъха вътре. Често го правят. Щом се
нахранят и ако има още много храна, те продължават
да я ловят, само че я закачат на шипове, тръни или
бодли – все едно ги прибират в килера.
Странна работа са птиците – почти винаги са на ръба
на гладуването. Това е един от проблемите с летенето
– теглото. Трябва да са възможно най-леки във всеки
един момент, затова се хранят само толкова, колкото
да се заситят на момента. Малко като жокея. Жокеите
никога не могат да заситят напълно глада си. Говорим
си за сврачки, за червеногърбата, която я видях наскоро, за черночелата, за сивата и за червеноглавата
сврачка. Белочелата сврачка още е в списъка ми, чака
ме да я отметна, но червеногърбата вече не.
– Трябва да се уредим някак скоро – казва Беки.
– Какво искаш да кажеш?
– Някъде, където да преспим. Имам пари – казва.
Няма го вече доста време, мисля и се чудя каква ли
му беше идеята. Предполагам, че трябва да му дадем
възможност да опита. Но не съм особено обнадежден,
де. Оглеждаме шубрака. Намираме погадка4, която е
прекалено дребна, за да е от нещо друго, освен ястреб
4
Погадката представлява топче от несмлените остатъци
от козина, кости и хитиновите обвивки на насекомите, които птиците изкарват през устата си. (бел. пр.)
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или сокол. Но единственото, за което мога да мисля, са
гарваните. Тази пустош би трябвало да предлага много мърша. Овцете понякога се губят на това място, а
могат да паднат и да си счупят краката. Единственият
враг на гарвана, който не е човек, е скалният орел, понеже водят борба за храна. Но едва ли тук се намира
такъв. В погадките на орлите са намирани останки от
гарвани, поне според книгата, но те биха могли да бъдат и от черни врани.
– Според книгата тук някъде има едно добре уредено скално гнездо – казвам аз, докато преглеждам картата в края на наръчника.
Бинокълът сега е у Беки и тя оглежда хоризонта.
– Има някакви съчки, събрани на купчинка, би могло да е гнездо – отвръща.
– Какво е онова там?
Само че са обикновени посевни врани.
– Скоро ще се стъмни. Не можем да оставаме повече.
– Беки сяда на един камък.
– Хайде, да пробваме от другата страна на скалата. –
Само че тя иска да си почива. Вади хляба, месото и кашкавала и започваме да ядем. Намира малко шоколад и
ми подава парченце. Отхапвам половината и дъвча.
Омеква от топлината и скоро се превръща в каша в устата ми, като твърде сладко пюре – влажно и лепкаво.
Не схващам добре какво му е хубавото.
Изведнъж осъзнавам, че Ашли вероятно е отишъл
да говори с човека от бараката. Само дето се съмнявам,
че ще се получи нещо. Той няма да иска да спи в мотел,
а аз няма да изплямпам всичко на Беки, така че може
би ще спим в колата.
– Знаете, че ще ви намерим. – Гласът е на Дейв. Мълча си и само въртя шоколадовата каша в устата си,
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като избягвам да я глътна. – Беше грешка да оставяте
колата близо до колибата. Трябва да я зарежете другаде – казва. – И между другото – прав си за „Градските
ченгета“, щеше да е по-добре, ако снимаха тук някъде.
Щяха да станат яки гонки с коли по тези завои.
Мълча си.
– Добре ли си? – пита Беки.
Сигурно изглеждам притеснен, защото тя ми изглежда угрижена. В крайна сметка ми се налага да преглътна лепкавата гадост.
– Добре съм.
– Изглеждаш ми отнесен.
– Аз? Че защо ще съм отнесен?
– Забавлявам се – казва. – Странно е – като живееш
на това място и го приемаш за даденост. Гледаш ги
всичките туристи и се чудиш какво пък толкова. Но от
време на време успяваш да видиш нещата така, както
ги виждат те. Мама е от Съфолк, там е доста равно. Ходил ли си?
– За какво говориш?
– За всичко това – казва и разперва ръце. Има предвид провинцията. – Мама казва, че не разбираме какъв
късмет имаме. Там всичко е равно поле с ниви и розови
къщета.
Чел съм за това. Фермерите унищожават много
растителност, за да си осигурят повече обработваема
земя, а това е довело до намаляването популацията на
белогушото коприварче, на конопарчето и на жълтата
овесарка.
– Много са сладки – казва тя, – розовите къщички.
Но мама казва, че са розови, защото фермерите смесвали варта със свинска кръв.
– Не мирише ли?
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Свива рамене. В Салфорд не бихме пропилявали
така свинската кръв, а щяхме да си направим кървавица. Седим и мълчим. Изваждам книгата и я прелиствам. Чувствам очите на Беки върху себе си.
– Да пробваме нещо.
– Какво?
Лягам. Беки също ляга. Иска да разбере какво правим. Обяснявам, че това е стар номер. Правиш се на
умрял, за да привлечеш гарваните. Лежим си така известно време, гледаме нагоре към небето, към драматичната игра на облаците. Карат ме да си мисля – уж
са просто капчици вода, а изглеждат толкова солидни.
Леко се замайвам като гледам менящите се облачни
образувания. На Беки ѝ става студено и скача на крака.
И аз се изправям.
Орлите и гарваните са врагове, въпреки че предпочитат да живеят в примирие през повечето време.
Виждаме много посевни и черни врани. Виждаме и
двойка ястреби, което е нелошо попадение. Но не забелязваме Ашли, който се влачи през калищата. Въобще
не виждаме Ашли. Мисля за онова, което каза Дейв, за
колата и за неговите дружки, които ще ни намерят. Не
че те са ни видели да напускаме Кендъл, така че няма
причина да тръгнат към Хелвелин.
Едно нещо ме притеснява покрай Дейв – Ашли каза,
че в колата имал радиостанция, която хващала полицейските честоти – скенер. Ако колата е обявена за
открадната, много е вероятно да са съобщили за това
по полицейското радио, заедно с описанието. Възможно ли е Дейв да е чул съобщението? Предполагам, че
да. Но не е много вероятно и трябва да положа усилия
и да спра да мисля такива неща – изобщо не помагат.
Мисли за гарваните, не за Дейв. Според книгата се
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размножават рано и летят в ято около седем или осем
вечерта по това време на годината. Гарваните се чифтосват до живот и са много верни партньори и родители, но ако някоя от старите птици бъде застреляна
или умре – няма безсмислени дивотии като да изпадат
в траур. Оцелелият веднага излиза и си намира друга
половинка. Харесва ми тази комбинация от практичност и вярност.
Оставям Беки да гледа за гарвани. Запътвам се към
колибата. Когато стигам дотам забелязвам Ашли на
една поляна в далечината. Мята ножа си в едно дърво.
Трябва да поговоря с него за онова, което каза Дейв.
Ашли мята ножа, той се удря в ствола, но не се забива и
Ашли отива да го вдигне. Връща се обратно в начална
позиция.
Когато се приближавам, Ашли ме поглежда, но без
особено изражение, така че не мога да разбера дали
разговорът е минал успешно или не.
– Е? – питам.
Концентрира се и не ми обръща внимание, после
мята ножа. Отново се удря в ствола, но не се забива.
Опитвам отново:
– Извади ли късмет?
Вдига рамене. Отива до ножа и го вдига.
– Не намерихме нито един.
– А?
– Гарван.
– Аа.
Връща се на позиция.
– Току-що получих новини от Дейв. – Чакам отговор,
но не получавам такъв. – Мисля, че трябва да се отървем от колата.
– Майната му.
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Ашли мята ножа. Той не се забива.
– Ако искаш, аз ще го направя – казвам. Не че някога
съм се отървавал от кола, ако трябва да съм честен, но
пък колко трудно може да е – само намираш някое място в тресавищата и я палиш. Не, това не е добра идея.
Огънят може да привлече внимание. Може би трябва
да намеря някое езеро, да сляза от колата и да я бутна
във водата. В крайна сметка сме в района на езерата.
Бас ловя, че ако се претърсят всичките езера тук, ще се
намерят стотици зарязани коли по дъното.
– К‘во по дяволите правиш с Беки?
– Тя е една от нас – казвам.
– Глупости. Само пречи. Няма нищо общо с нашите
работи.
– И тя иска да намери гарваните.
Ашли отива до дървото и вдига ножа от земята.
– Майната им на гарваните. Бяхме си добре само
двамата – казва. – Само ние двамата, гонени от Дейв. –
Връща се на мястото, откъдето хвърля.
– Какво има?
– Няма нищо.
– Не, има.
Ашли мята ножа. Удря се в дървото, но не се забива.
– Хубаво, ще ти кажа какво не е наред. Беки не е наред. Да си пъха носа в цялата работа.
Отива до дървото, вдига ножа. Връща се на позиция.
Беки се приближава, зад Ашли е. Той не я вижда.
– Тя е просто тъпа кучка, която искаш да чукаш. А аз
трябва да смятам, че няма проблем. Майната ѝ. Майната ти и на теб.
Мята ножа. Той се забива.
– Мислиш си, че ще остане с теб ли? Кукли като нея
не се занимават с такива като нас.
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Тръгвам към Ашли, за да му кажа нещо, но той се
отдалечава. Върви към колибата.
– Къде отиваш?
– Къде мислиш?
Усилвам крачка, за да го настигна.
– Как ще го убедиш да ни разреши да останем?
Ашли вади торбето с дрогата и го размахва пред лицето ми. Разделя половината и я слага в друг пакет. Останалото скатава, докато стиска в юмрук новия плик.
– Откъде си сигурен, че ще сработи?
– Не съм.
– Какво ще му кажеш?
– Нищо.
– Какво?
– Ти ще му кажеш.
Хваща ръката ми и отваря дланта. Слага пликчето с
дрогата и сгъва пръстите ми около него.
– Виж, и да не стане, не губиш нищо. Кажи му, че ще
е само за тази нощ. Ще те чакам тук.
Застава до едно дърво и ме бута към колибата.
Довлачвам се обратно при Беки, там където я бях
оставил. Ашли отказва да мръдне от мястото си. Сега
вече става досаден. Отивам до нея.
– Забави се – казва.
Приближавам се и я прегръщам с една ръка. Наблюдаваме как мракът се сгъстява зад скалите, а посевните врани кръжат над главите ни. Небето е розово и
сиво, и жълто, а облаците са ниско.
– Имам изненада – казвам.
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ред своите, гарваните винаги са в компанията
на по-дребните си събратя. Така че е добре, че
виждаме много черни и много посевни врани.
Гарваните ги атакуват, ако местата им за гнездене се приближат прекалено, има и известно съревнование за храната, но като цяло се разбират добре.
Чайникът кипва и Беки запарва чая. Носи две чаши –
една за мен и една за нея. Ашли и мъжът са навън, поделят си един коз и гледат залеза.
Казва се Смайлър. Оказа се, че има слабост към тревицата, а отдавна не е пушил. Беки ми подава чашата.
Вратичката на печката е отворена и ние се взираме в
пламъците, докато те бавно обгарят грубо насечените
парчета дърво.
– Получих съобщение от татко – казва Беки.
Не отвръщам, просто си гледам в пламъците.
– Иска да знае как се справям сама.
– Какво ще му отговориш?
Ашли влиза в стаята.
– Тук покритието не е много добро – казва тя. – Ще
му пиша.
Кимам на Ашли.
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– Всичко наред ли е?
– Аха.
– Искаш ли да седнеш?
– Не, добре съм си.
Отива до огъня и го разравя с пръчка. Хвърчат
искри.
– Приготвих ти чай – казвам. Изправям се и му подавам своята чаша. Беки пише съобщение. Ашли отпива
от поръбената чаша и ми я връща.
– Е, какво искаш да правим?
– Да идем другаде.
– Добре, де, виж сега, ще се оправим. Просто искам
да пробвам да открия гарваните. В крайна сметка нали
затова сме тук.
– За какво говориш?
Изглежда е забравил причината, поради която сме в
Хелвелин – защото Хелвелин е чудесно обиталище на
гарвани.
– Дреме ми на оная работа за гарваните – отвръща
той.
– Утре пак ще ги потърсим, но тази вечер ти реши
какво да правим. – Сега Ашли се взира в пламъците. –
Виж, каквото поискаш, тази вечер е твоя.
Ашли е на задната седалка, ние с Беки седим отпред.
Седнал съм на шофьорското място, а Беки на навигаторското. Навън е тъмно, но ние сме светнали лампите в купето. Разбрахме се със Смайлър и той отиде да
се разходи до кръчмата – на около три мили надолу
по пътя. Ашли иска да се повозим, но уговорката е, че
след това ще намерим някое добро място, където да
зарежем колата.
– Първо най-важното – казва Ашли.
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Бъркам в джоба си и вадя торбичката. Ровя из нея и
намирам едно хартиено пакетче.
– Това ли е? – питам. Той го взима и го оглежда.
– Това е – отговаря и ми го подава обратно.
Протягам се за картата и отварям пакета. Вътре има
сиво-бял прах.
– Първо аз ще пробвам – казва.
Кетамин. Никой от трима ни не е пробвал досега, но
в духа на приключението Ашли предложи да го опитаме. Беки се съгласи, но се колебаеше какъв ефект може
да има. Аз ѝ казах, че има само един начин да разберем.
Оформям линийките с ножа на Ашли. Докато го правя,
мрачни опасения набират сила в стомаха ми. Вече не
съм съвсем сигурен, но не искам Беки да разбере, така
че продължавам. Не ѝ казвам, че идеята всъщност е на
Ашли.
– Не се престаравай – обажда се той.
Поглеждам към линийките и ми се струват доста
дебели, но е прекалено късно да давам назад. Прашецът е доста трошлив и острието на ножа се покрива с
кетаминови кристалчета. Опитвам се да го накълцам
възможно най-ситно.
– Дали да не пробваме с по една по-малка като за
начало. Да видим как ще ни дойде?
Ашли вдига рамене.
– Ами. Давай – като ще е гарга, да е рошава.
Беки ме поглежда разбиращо и захапва долната си
устна. Хващам я за ръка и я стисвам.
– Всичко ще е наред – казвам.
Линийките са готови. Вадя една банкнота от десет
лири и я завивам. Ашли се черпи с първата. Аз поемам
картата и банкнотата и изсмърквам моята. Усещането
е пронизващо, сякаш вдишваш счупено стъкло, не че
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някога съм вдишвал счупено стъкло, де. Подавам картата с банкнотата на Беки. Тя се колебае. Кимам ѝ, за
да я подканя. Тя засмуква последната линийка и прави болезнена физиономия. Оглеждам се да видя дали
има някаква разлика. Стискам още по-здраво ръката
на Беки.
– Нищо не става – обажда се Ашли. – Направи по още
една.
– Чакай. Нека мине някоя минута.
Седим в тишина. Взираме се един в друг. Гледаме
през прозореца. Стискам ръката на Беки още по-силно.
– Усещаш ли нещо? – питам. Тя поклаща глава. Изглежда притеснена.
– Аз ще шмръкна още една – казва Ашли.
Грабва картата и кетамина. Кани се да наситни една
линийка, но изведнъж спира.
– Чакайте – казва. Вторачил се е през прозореца.
Изглежда объркан. Следва всеобщо усещане за страх
и объркване. Сякаш съзнанието ми наблюдава тялото
ми и всичко останало, но извън него. Тялото ми е изтръпнало. В главата ми се оформят думи, но щом понеча да ги изрека, не успявам да уцеля правилните звуци.
Седим, не знам колко дълго – може и да са две минути, може да са два часа, с изцъклени очи, потънали
в удивление пред цветовете и материите, и формата.
Формата между нещата. Очертанията на седалките
в колата. Ясно долавям присъствието на Беки. Тя изглежда объркана. Иска ми се да я успокоя, но вече не
знам какво означава това. Думата „добре“ се оформя
в съзнанието ми и търси други думи, към които да се
присъедини. А, ето ги – задават се на хоризонта едваедва – думите „ли си“ с въпросителен знак. Ако успея
да ги съединя в едно, бих могъл да питам Беки дали е
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добре. Избутвам „добре“-то по хълма нагоре, но то все
се търкулва обратно надолу. С огромни усилия се довличам до „ли си“. Опитвам да ги доближа до „добре“,
но работата става бавно.
Зяпам Ашли. Прилича ми на анимационен герой. Да
не би да е анимационен герой? Може би е. Само че на
Уорнър, не на Дисни. Вероятно всички сме в някакво
анимационно филмче и някой ни рисува. Дейв. Дейв
ни рисува. Защо си го помисли сега това? Той къде е?
Сигурно е наблизо. Не мисли за Дейв. Мисли за нещо
друго, освен Дейв. Дейв иска да ни убие. Дейв ще ни
убие. Спри. Спри да мислиш за Дейв. Спри да мислиш
за смъртта. Дейв. Смърт. Трева. Мисли за трева. Хладна, росна трева. Цветя, слънце, чуден превалящ залез.
Навън е толкова тъмно. Прозорците отразяват
вътрешността на колата. Външният свят сякаш е
по-солиден от вътрешния. Вътре е вън. Беки дали е
наред? Гледа в земята. Ще ми се да можех да говоря.
Мога да мисля, но не мога да говоря. Тя седи тук. На
какво разстояние е от мен? Дали е далеч или е близо?
Не знам, може и двете да е. Дейв ще ни убие. Ашли дали
знае? Би трябвало да знае. Защо не говорим за това?
Защото не можем. Взели сме прекалено много кетамин.
Уловен в капан в собствения си череп. Въртя се в кръг.
Неспособен да комуникирам със света, освен може би
да мигам. Като Стивън Хокинг. Но той не трябва да
води борба, за да нареди „добре“ до „ли си“. Той просто
го може. Ама той не е на кетамин. Всичко има смисъл,
ако му позволиш да си дойде на мястото. Това е. Не го
насилвай. Нека просто „добре“ да се плъзне към „ли
си“. Пейзажът се променя. „Ли си“ се спуска по склона.
Понеже е по-тежко от „добре“. Хлъзга се. Гравитация.
Слава Богу, че има гравитация.
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Отново поглеждам към Беки. Още един анимационен герой. Изглежда ядосана. Няма острота, няма нюанси. Само очертание и обща представа. Маска. Но това
е гаджето ми. Какво значи това? Концентрирай се върху „добре“ и „ли си“. Приближават се едно към друго.
Почти са стигнали. И тогава, като по чудо, го произнасям:
– Добре ли си?
Тя ме поглежда. Дали разбира какво я питам? Дали
да не го повторя? Само че ми отне толкова време първия път. Не искам да започвам отначало. Остави.
– Мамка му.
Ашли каза „мамка му“. Дали отговаря на въпроса ми
или просто си го казва? „Мамка му“. Може да значи „е.и
му майката“ или пък да значи „прее.ах се“. Той е прее.
ан. Ние сме прее.ани. Може би се е опитвал да каже
„мамка му“ също толкова дълго, колкото аз се опитвах
да кажа „добре ли си?“ и да е просто съвпадение. И двете се изстреляха общо взето по едно време.
Пак се взираме в нещата. Дълго време.
– Да си... ходим – казва Ашли.
– Да си ходим?
– Аха.
– Да вървим?
Зяпам го.
– Навън – казва.
– Навън.
Нямам представа колко дълго продължава това. Наясно съм, че Ашли се опитва да отвори вратата. Виждам го на дръжката. Докосва я. Гали я. Накрая я дърпа
и отваря. Защо иска да излиза навън? Там е тъмно и
студено. Можем да си стоим в колата. Сякаш е отворил
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вратата на хладилника. Гледам как се опитва да излезе. Накрая пада навън с главата напред. Виждам как се
изправя и се държи за вратата.
– Хайде.
Ашли казва „хайде“. Поглеждам Беки. Тя поглежда
мен. Той иска да отидем с него. Може би трябва да го
направим. Опитваме се да отворим вратата. Беки не
може. Посягам аз. Успявам да я отворя. Някак си успяваме да излезем. Не знам колко време ни отнема, но
сякаш е цяла вечност. Ашли още се държи за вратата.
Ние висим наполовина вътре, наполовина вън от колата. Има някакъв човек, Смайлър. Върви към нас.
– Какво става?
Гледаме го. Изглежда толкова огромен и тежък,
като да е направен от тухли и камъни, и скали. Зяпаме
го. Ашли казва:
– ... става.
Аз казвам:
– ... какво.
Отново се взираме в него.
– Какво сте взели? – пита.
– Сте... взели – казва Ашли.
Зяпаме го. Май ни я ядосан.
Смайлър някак си ни е довлякъл до колибата. Чувствам се като пале, спасено от удавяне. Сякаш и тримата
сме кученца в торба, захвърлени в реката, а Смайлър
се е появил отнякъде и ни е извадил. Измръзнали и на
крачка от смъртта. Седим на масата. Аз и Беки. И двамата с по чаша чай. Вече сме се посвестили, но все още
се чувствам леко дезориентиран. Подавам на Беки нейната чаша и тя я държи така, сякаш ѝ носи успокоение.
– Добре ли си?
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Изглежда травматизирана. Сякаш е претърпяла катастрофа. Посягам към нея и я хващам за ръката.
– Сега вече не ми е толкова зле – казвам. Радвам се,
че наркотикът вече е отпуснал действието си. Беки
кима.
– Защо го правят хората?
– Нямам представа.
Ашли е навън със Смайлър, пушат джойнт. Беки отпива от чашата.
– Повече няма да повторя.
– Нито пък аз.
Седим мълчаливо и пием чая. Вратата се отваря и
Ашли прекосява стаята. Сяда на масата.
– Е, какво каза той?
Изглежда Смайлър ни се е ядосал, задето сме взели кетамин и сме се надрусали така, но само защото
не сме поканили и него. Все пак няма проблем да останем за през нощта. Наложило се Ашли да му даде
още дрога. Приятно е да седя до огъня с чашата чай
в ръка. Трябва да се концентрирам върху гарваните.
Всичко останало само ме разсейва. Гарваните са много
интелигентни. На гарвана никога няма да му хрумне
да смърка кетамин и да седи в някаква кола два часа.
Но пък гарваните нарушават правилата по друг начин
и явно заради това са в немилост. Крадци ли са? Е, те
едва ли биха погледнали на нещата по този начин, но
уникалният им опортюнистичен подход със сигурност
размива границата между редно и нередно. Обвивам
ръка около Беки и я прегръщам. Тя е мека и топла.
Смайлър седи до печката и пуши навита цигара.
Тези ги пуши вътре, а тревата – навън. Обяснява, че
е нещо свързано с гърдите му. Кашля, докато пуши и
това бухане понякога продължава по цяла минута, до-
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като не се образува храчка, която след това прехвърля
по зъбите и венците си, преди да я изплюе върху печката или не я глътне обратно. Приготвям чашите за
още чай. Чайникът свири. Смайлър хваща една кърпа,
увива я около ръката си и хваща горещия съд. Прилича
на играчка в масивния му юмрук. Вече съм се успокоил, а и Беки също. Ефектът от наркотика вече изцяло е
заглъхнал, но някаква част от тази травма сякаш още
се държи за теб, както се крепи сянката – едва доловимо зад гърба ти.
– Дръпни се – казва ми Смайлър, докато приближава чайника към чашите. Махам се от пътя му и той налива горещата вода по канчетата. – Навремето и аз съм
изпробвал почти всичко, без конско успокоително... –
Усмихва се сам на себе си.
Изцежда чая и хвърля пакетчетата в огъня. Подава
ни чашите.
– И от колко време си тук? – питам, докато Смайлър
сяда с чая си и с фас в ръка.
– Ще станат десет години.
– Стига, бе!
– Че какво му е странното? – Пали пак фаса. Дърпа и
кашля. Тупа се с юмрук по гърдите – кашля гръмовно
и после спира.
Подавам на Беки нейния чай и отпивам от своя. Аз,
Беки и Ашли седим около масата. Смайлър седи в люлеещия се стол.
– Та какво правите вие тук? – пита.
Поглеждам към Ашли, Ашли свива рамене.
– Нищо – отвръщам.
– Отдалеч сте дошли да не правите нищо.
Ашли ми хвърля поглед, чуди се дали да не каже на
Смайлър истината. Сигурно няма да е проблем. Може
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дори да помогне. Но като се замисля, по-добре да внимаваме, докато не го опознаем повече. Клатя глава.
– На почивка сме – казвам.
– Каква ще да е тая кратка почивка? – пита Смайлър.
Оглежда ни. Подава тютюна – на мен и на Беки и
кима.
– Мерси – казвам и той ми хвърля пакета. Свивам
цигара за мен и за Беки.
– И защо сте тук в крайна сметка?
– Той каза вече.
– Дрън-дрън.
– Търсим гарвани – казва Беки.
Смайлър леко се стъписва, но изглежда ни вярва.
– Стария Крал Гарван, а?
Странно е, че ги нарича така. Това е едно от народните им имена. Понякога им казват „Птицата на Один“
или „Придружителя на Один“. Питам Смайлър дали е
виждал поне един. Казва, че се намират няколко из
околността. Били повече, но фермерите изпозастреляли повечето. Обяснява, че ако останем достатъчно
дълго, ще видим няколко. Люлее се в стола си, пие си
чая и си пуши цигарата. Пак ни оглежда внимателно –
и тримата.
– Значи сте били толкова път, само за да видите
Крал Гарван, а?
Аз и Беки кимаме. Поглеждам към Ашли. Ашли само
вдига рамене. Смайлър явно е забелязал окървавения
чорап около дясната ръка на Ашли. Сигурно се чуди
как е станало, не е глупак. Ашли му обяснява, че е станало случайно, но дали Смайлър му повярва? Съмнявам се. Ще го премери, ще присвие очи и тези присвити
очи ще действат като юмрук стиснал гъба – истината
ще излезе от всички пори.
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Отново седим и мълчим. Според книгата по това
време на годината гарваните са заети да хранят малките си. По-ранните люпила би трябвало да разперят
крила преди края на април, но повечето ще полетят
през май. Би било страхотно да мога да видя първия
полет на някой млад гарван, но едва ли ще ми се удаде такъв шанс. Ще бъде хубаво само да видя възрастен
екземпляр в естествената му среда. Младите, които са
прекалено малки, за да родителстват, скоро ще станат
доста активни на социалната сцена.
– А каква е твоята история? – пита най-накрая Беки
Смайлър.
– Дълга е.
– Защо живееш тук? Защо не в града?
Смайлър всмуква бузи, после изплюва парченца тютюн, изпаднал от цигарата.
– Не си падам по хората. Колкото по-далече съм от
тях, толкова по-добре ми е.
Никой не реагира на тези думи. Чудя се дали и ние
влизаме в бройката на тези хора или сме по-различни.
Предполагам, че сме от различните, защото иначе едва
ли щеше да ни позволи да останем.
– Прекарах тринайсет години на топло. Бях почти
на петдесет, когато излязох. – Разпалва отново фаса от
огъня. – Исках да тръгна по правия път, ама не можах
да си намеря работа.
– За какво лежа тринайсет години?
– Въоръжен грабеж.
– Доста време е – отвръщам. Колкото да кажа нещо.
– Свиква се. Влизам и излизам оттам цял живот.
– Значи не е толкова зле?
– Това е състояние на ума. Ти срещу тях. Първия път
като влезеш, намираш най-едрия, който е там и го сми-
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лаш. След това нямаш проблеми. На мен ми беше лесно. – Хвърля фаса в огъня и гледа пламъците.
– И как така?
– Уличен бой. С голи ръце. Почнах на четиринайсет.
Мама ме изрита от вкъщи. Живеех в Блекбърн. Там
съм роден.
Вдига крачола на панталона си и ни показва футболен чорап.
– Блекбърн Роувърс. Златната ера. Рони Клейтън,
Мат Удс... Легендарният Томи Бригс. Още помня онази
атака срещу Чарлтън точно преди Коледата на 1957ма. Бях на девет. Бихме Евъртън, Ливърпул... Бяхме
непобедими. Пет на нула срещу Бристъл. Уембли за
финала на Купата на Великобритания срещу Вълците
през 1960-та.
Отново се взира в пламъците, сякаш те му показват
отново онзи период от детството.
– Отидох в Лондон. По онова време т‘ва сме си мислели. Лондон – работа.
– И успя ли да изкараш пари от това?
– Бях в една кръчма в Бетнъл Грийн. Стана боя. Аз
успях да изляза от цялата работа без драскотина. След
това дойде един, почерпи ме биричка. Вика „Можеш ли
пак така?“ Каза да се видим пак на другата вечер. Беше
ми уредил един бой. Трийсетачка. Т‘ва си беше много
пара по онова време – заплата за цяла седмица. Направо го смачках оня.
Поглеждам към ръцете му. Кокалчетата му са били
чупени и са зараствали толкова пъти, че сега приличат
на подути буци. По цялата му бръсната глава има белези, където не расте коса, а най-забележителните са от
двете страни на лицето му.
– Много ли пари изкарваше тогава?

- 124 -

Крал Гарван

– Тия, дето уреждат боевете, те правят пари. Доста
време мина, докато го схвана това. Тогава се замесих
в организираната престъпност. Е, там са истинските
пачки.
– С какво се занимаваше?
– Замесих се с братята Крей.
Стражът в Лондонската кула беше споменал, че са
били затваряни там.
– Никой не се замесва с тях. Но ако те бива, винаги
ще ти намерят нещо да свършиш. Така бяха нещата
тогава.
– Богат ли беше?
– Имах пари, които да пръскам. Коли, казина, ей такива пръстени. – Показва с палец и показалец. – Найхубавите неща. Жени. Мамка му, какви жени имаше
тогава.
Отново се вторачва в пламъците, изгубен в собствените си мисли. Поглеждам към Ашли – той лови всяка
дума на Смайлър във въздуха. Никога не съм го виждал да проявява такъв интерес към казаното от някого. Обляга се едва ли не през цялата маса, обърнат към
Смайлър. Смайлър се сепва и се обръща към мен.
– Виж сега, ако искаш да стигнеш до върха, има само
един начин.
Не искам да стигам до върха, мисля си аз, Ашли има
желание да ходи там, аз просто искам да видя някой
друг гарван и да бъда с Беки.
– И какъв е този начин?
– Страхът. Трябва да се страхуват най-много от теб. –
Пак се заглежда в пламъците. Струва ми се, че виждам
тъга в очите му, но може и да е от светлината. – Нося
белега на Каин – казва.
– Какво е това?
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– Убих човек. С голи ръце. – Разперва ръце, отваря
пред нас напуканите и загрубели длани. Кожата му е
груба като асфалтова настилка. Отново изглежда сякаш не е с нас.
– И знаете ли какво?
– Какво?
– Хареса ми.
Ашли се усмихва. Изглежда впечатлен. Беки ми хвърля поглед – този човек сериозно ли говори? Свивам рамене. Чувствам се притеснен покрай него, независимо
дали казва истината или не. Смайлър се изправя.
– На този огън му трябват малко дърва. – Вдига
брадвата от дървената касетка. – Ще се наложи да спите на пода. Там вътре има няколко одеяла. – Рита една
дървена ракла до матрака. Сочи към мен. – Нацепи
малко дърва. – После се обръща към Беки. – Ти обели
тия картофи. Време е за вечеря. – Ашли става. Смайлър
иска той да дойде с него.
Ашли ме поглежда. Не съм много сигурен за това, но
не казвам нищо. Смайлър ми подава брадвата и повежда Ашли някъде навън. Беки изчаква да излязат и се
обръща към мен.
– Къде мислиш, че отива?
Не знам, но ѝ казвам, че отивам да цепя дърва. Навън
стигам до мястото, където са дървата, взимам едно и
го поставям на дръвника, но в този момент нещо започва да ме тегли в посоката, в която тръгнаха Смайлър и Ашли. Чувам как тежките тромави стъпки на
Смайлър заглъхват. Клоните оформят спирала, която
изчезва в тъмнината, там, откъдето е минал. Клоните
са покрити със сребрист мъх. Приближавам се към тях.
Черната дупка в средата между тях прилича на черна
повърхност, като във филма за застоялото езеро. Пося-
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гам с ръка и потапям пръсти в мрака.
И вече съм от другата страна, по петите им. Ще видя
какво иска от Ашли този Смайлър. Насочвам се натам,
откъдето са минали и внимавам да не вдигам шум, докато вървя. Крача толкова леко, като че ли прелитам
над повърхността на гората. Не съм сигурен, че идеята
ми беше добра – навън е студено и тъмно, а и не смятам, че Смайлър ще е много доволен, ако ме хване, че
ги следя. Най-малкото ще останем без покрив над главата за през нощта, а в най-лошия случай...
Черен мрак. Хладният въздух щипе по кожата ми,
нямам фенерче, но очите ми скоро свикват с тъмнината, а и светлината от прозореца оформя бледозелен правоъгълник на земята. Слушам как стъпките на
Смайлър отекват по земята. Изчаквам да заглъхнат,
после продължавам напред в мрака.
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яхме в колата. Аз и сестра ми. На задната седалка. Мама тогава ходеше на работа. Не за
дълго. Бях на шест, може би на седем. Мама ни
прибираше след седмичния пазар. Гледах през
прозореца. От едната страна път – хипнотизиращият
поток на трафика. Червено, синьо, скоростта размазва
цветовете. Имаше някаква жестокост в това, по-добре
да оставиш линиите да се изплъзват и да се замъгляват.
От другата страна – банкет. После се появи една
птица – сокол, кръжеше над пътя. Тогава за пръв път
забелязах полета на сокола. Сякаш е нарисуван върху
небето. Сякаш е част от небето. Движеше се всичко останало, а соколът служеше само за опорна точка. Целият свят се замъгляваше и се въртеше, но на птицата ѝ
беше безразлично. Вятърът караше клонките на дърветата да се полюшват, а телеграфните жици да трептят, но соколът не помръдваше – като на снимка.
И двамата бяхме във ваканция от училище. Бяхме
започнали да ходим в една горичка. Не беше истинска
гора, а просто диво парче земя, където старата железопътна линия изчезваше в индустриалната зона. Но на
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нас ни се струваше вълшебно. Имаше дървета – основно явори – и големи храсти. Имаше и цветя – синчец.
Беряхме ги за мама, слагахме ги в бутилка от прясно
мляко, за да я разведряваме. Сега ми се струва тъпо, но
имаше едно момче – Филип Мърфи, той беше казал, че
мястото е обитавано от горски духове и аз му вярвах.
Не мисля, че сестра ми вярваше. А аз ѝ казвах, че съм
ги виждал. Не бях ги виждал, но бях успял да убедя сам
себе си, че съм, така че нямах усещането, че лъжа. Бях
се самоубедил, че измежду клоните се виждат странни
форми. Че съм забелязвал странни същества да лазят
сред корените на дърветата.
Колата спря. Вдигнах поглед. Бяхме си вкъщи. Сигурно бяха минали три години, откакто татко ни беше
напуснал, но аз все още усещах липсата му. Не беше
същото място. А мама – тя се беше променила. Сякаш
вече нямаше време за нищо.
Помогнахме на мама да извади нещата от багажника. Помогнахме ѝ да ги пренесе в кухнята. Нямаше
достатъчно място и се наложи да трупаме продуктите
едни върху други, докато мама подреждаше хладилника. Някои неща отидоха директно в боклука. Изгнили
моркови и вкиснато мляко. Мама беше в ужасно настроение. Преди това беше станал проблем на касата.
Картата, която използваше, не свърши работа. Касиерът
ѝ я върна. Наложи се да си изрови цялото портмоне, но
нямаше достатъчно пари в брой да плати сметката.
Наложи се да прегледа наново всичко и да върне половината. Имаше голяма кутия вино, която предложих
да върнем. Мама ми се скара и ме перна по главата. Не
че беше кой знае какво, но пак се разплаках. Не върна
виното, върна сапуна, шампоана и гримовете. Другите,
които чакаха на опашката, започнаха да нервничат. Не
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спираха да гледат мама лошо. Но като поглеждаха нас
със сестра ми, се усмихваха.
Мама сновеше насам-натам и ни викаше, задето сме
оставили млякото да се развали. Защо не сме го изпили? Прахосници сме били. Толкова хора умирали от
глад в Африка. Имаше и кисели млека с изтекъл срок,
заради което тя се изнервяше, освен това сме били
много неблагодарни. Не посмях да ѝ кажа, че се бях оправял с тях от седмици. Изхвърлях ги в коша – скривах ги под останалия боклук. Така беше по-лесно. Само
дето този път бях забравил. Казах, че татко е този, който изпиваше млякото, а не ние. Това като че ли я вбеси
още повече. Получих още един шамар. Пак заплаках.
Тя набутваше зеленчуците в коритото на хладилника.
Бяха прекалено много за това пространство, но тя не
се отказваше. Тъпчеше ги със сила, докато накрая коритото не се разцепи от едната страна и тя изруга.
Опитвах се да стигна до горния ред и да прибера яйцата, но мама ме бутна с лакът и те паднаха. Счупиха се
и потекоха от кутията – по балатума се размазаха белтъци и жълтъци. Мама се пусна на ръце и на колене.
Вдигна кутията. Цялата беше подгизнала в яйчена
слуз. Държеше я с една ръка и се взираше в нея. Очите
ѝ се взираха в една точка нейде в далечината. Времето
спря за миг, после слузта продължи да се процежда и
то отново тръгна. Ръката ѝ се отпусна и кутията се удари отново в пода, разпръсквайки яйца още по-надалече. Сега всички хлипахме. Реката от сълзи се вливаше
в разпилените жълтъци.
После аз отидох до вратата, правейки сигнали
на сестра ми да дойде с мен. Тя дойде. Отидохме в
гората, като оставихме мама да плаче на колене на
пода. Мислех си, че е най-добре да не сме там, докато
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е разстроена, присъствието ни като че ли влошаваше
нещата.
Излязохме без палтата, но това нямаше значение.
Тръгнахме по пътя, през полето към старата железопътна линия. Натъкнахме се на храсти калина, а аз
взех една пръчка и прочиствах с нея пътя ни, като я
размахвах наляво-надясно – харесваше ми звукът, който издаваше, как плющеше във въздуха. Беше приятно сестра ми да ме следва. Всъщност никога не си играехме заедно. Имаше една изоставена колиба, която
бях открил известно време преди това. Мисля, че беше
изоставен кокошарник. Бяхме ходили дотам няколко
пъти. Все още имаше покрив и можехме да играем всякакви игри вътре. Можеше дори да стоиш на покрива.
Преди да стигнем дотам, обаче, вече можех да надуша дима, а после и да го видя в далечината. Щом
се приближихме до колибата, видяхме някакъв мъж,
сгърбен над малък огън. Спомням си, че това ме ядоса.
В крайна сметка аз си бях открил тази колиба. Беше си
моя. Приближих се към мъжа, размахвайки пръчката.
– Какво правите в нашата колиба? – попитах.
Човекът се постресна, но после се усмихна.
– Тя не е ваша.
– Какво правите тук?
– Топля си ръцете.
Е, топлеше си ги. Ръцете му бяха грамадни, кокалчетата бяха като черепи. От пръстите му растяха гъсти
черни косми. Приближих се още.
– Как си запалихте този огън?
Човекът ми се усмихна.
– Това е тайна.
– Ние си имаме тайна. – Той нищо не каза, така че аз
продължих: – Ако ни кажете как сте запалили огъня,
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ние ще ви кажем нашата тайна.
Вече седях до мъжа и го оглеждах отгоре до долу.
Сестра ми седна до мен. Беше малък хубав огън. Хареса
ми как бяха наредени съчките в него. Но пък нямаше
кибрит, с който да е бил запален. Мъжът имаше една
купчина клонки, които лека-полека добавяше в огъня.
– Първо вие ми кажете вашата тайна. И аз ще реша
дали е достойна за моя огън.
Аз погледнах сестра ми, но тя само сви рамене.
– Виждал съм разни създания в тази гора. Мънички
мъже и жени, които излизат иззад дърветата, когато
се крия от тях.
Човекът кимна и се усмихна на себе си. Погледна
към сестра ми.
– А ти виждала ли си ги?
– Още не, но не идвам в гората толкова често, колкото него.
И тогава ми хрумна нещо.
– Да не би да сте един от тях? – попитах го аз.
Човекът се разсмя, но после стана сериозен. Погледна към сестра ми, после към мен. Взря се дълбоко в
очите ми.
– Да, така е. Аз съм великан.
Бях си го помислил вече. Беше едър дебел мъж с
балтон. Носеше ботуши, а ръцете му бяха дебели и загрубели. Имаше брада и шапка. Миришеше странно. Би
могъл да е великан.
– Не си великан – продумах най-накрая. – Те живеят
под мостовете.
Човекът се разсмя отново.
– Кой ви ги разправи тия остарели дивотии? Разбира се, че не живеем под мостовете, живеем където си
искаме.
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Тогава ми хрумна нещо друго.
– Но нали великаните не ядат деца?
Думите ми се изплъзнаха, преди дори да помисля да
му ги кажа. Вече ме хващаше шубето, но човекът само
се засмя.
– Разбира се, че не. Така ли ви е казала вашата майчица? Това е нещо, което родителите обичат да казват
на децата си, за да ги държат далеч от нас.
– Защо ще го правят, освен ако наистина не сте
лоши?
– Защото не знаят за какво става дума. Само децата
могат да ни виждат, а това кара възрастните да стават
подозрителни. Ако сега тук имаше някой възрастен,
щеше да си помисли, че си говориш сам.
Спомням си, че това ме успокои.
– Значи тогава великаните са дружелюбни?
– О, да. Няма защо да се страхуваш от един великан.
– Ами къде живеят тогава? Вие откъде идвате? – попита сестра ми, но не мисля, че тя повярва, че той е великан.
– Живеем в горите, но можем да си ходим където си
пожелаем. През повечето време сме невидими за хората. Вие двамата ме изненадахте и не успях да стана невидим, както обикновено правя.
Представих си го как избледнява така, че да заприлича на суров белтък.
– Това, разбира се, нямаше да е от значение, ако
бяхте възрастни.
– Значи тогава познаваш мъниците, които съм виждал?
– О, да – елфи, гномчета, феи. Приятели сме. Помагаме на дърветата да растат, нали разбирате. Гномчетата
обработват земята и следят корените. Феите се грижат
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за птиците и за пъпките, за листата и за насекомите...
– Ами вие тогава какво правите? – попита сестра ми,
все още не съвсем убедена.
– Заравнявам земята. Дърветата, които са много
стари или са вече мъртви – аз ги повалям, така че клоните им да се върнат обратно в пръстта.
Спомних си как оставихме мама да плаче на колене
в кухнята, а предполагам, че и сестра ми се беше сетила за това, защото ме сръга и каза, че ще е по-добре да
се прибираме.
Докато се отдалечавахме, се обърнах към мъжа.
– Ще бъдете ли тук и утре? – попитах.
– Да, но вие няма да ме виждате.
– Има ли някакъв начин, по който да ви накараме
отново да станете видим?
– Да, ако ми донесете малко храна и някоя бира.
– Значи великаните пият бира?
– О, да, любимото питие на великана е бирата.
Винаги имахме много бира в хладилника и вино, и
друг алкохол.
– Утре ще се върнем с храна и с бира, тогава, – казах аз.
– Добри хлапета. Направете го за мен. Ще трябва
много силно да мислите за мен, за да ме накарате да
се появя.
Яйцата все още бяха по пода. Вратата на хладилника
беше наполовина отворена, а той се беше включил и
бръмчеше. Онова, което не беше прибрано, още стоеше
по плота. Промъкнахме се в дневната. Мама седеше с
голяма чаша вино и се взираше навън през прозореца. Сестра ми стискаше букетче синчец, но разбираше,
че моментът не е подходящ. Върнахме се в кухнята и
прибрахме всичко, което беше останало. Аз заредих
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хладилника с продуктите, а сестра ми намери парцал
и забърса пода. Същата вечер, след като се бях приготвил за сън, отидох в нейната стая по пижама.
– Да идем ли утре до гората?
Тя четеше списание, но вдигна очи и кимна.
На следващия ден се върнахме до изоставената колиба. От огъня бяха останали няколко изгорели клонки и пепел. Великан нямаше. Свалих раницата от гърба
си и я разтоварих. Носехме четири тенекийки светло,
сандвичи с кашкавал и чипс. Подредихме ги за великана.
Отворих един от пакетите и предложих на сестра ми.
– Мислиш ли, че ще дойде?
Тя си взе шепа чипс, но не каза нищо. След малко
отворих една от кутийките. За пръв път опитах бира
тогава. Не ми хареса. Подадох я на сестра ми, но и тя не
я хареса. Приключихме с това, че я изляхме.
След този случай, така и не започнахме да играем
заедно – аз и сестра ми. Мен не ме притесняваше
това. През повечето време си ми беше добре да стоя
сам. Скоро след това се преместихме. Сестра ми си
намери нова компания и висяха около магазините.
Преместихме се от квартала, в който бях отраснал, в
Ордсъл и в блоковете. На мен не ми пречеше, харесваше
ми да съм на високо. Горе летяха градски лястовици и
обикновени лястовици и бързолети. Имаше и посевни
врани. Отстрани на блока имаше парк, ограден с
дървета и враните бяха по тези дървета. Събуждаха
ни рано сутрин, а вечер се прибираха да спят на ята и
те караха да се чувстваш като един от тях. Никога не се
чувствах самотен, докато чувах враните.
Странно е да смяташ, че парче изоставена земя с ня-

- 135 -

Майкъл Стюарт

колко дървета по нея е гора. Ето това е гора, и е тъмна,
а дърветата продължават мили наред. Опитвам се да
вървя, без да чупя клони. Трудно е. Трябва да се държа на разстояние от Ашли и от Смайлър и да се движа,
когато се движат и те. Все спират, за да си доразпалят
цигарите или да си почиват. Не знам накъде го води
Смайлър. Проправят си път през орловата папрат и ме
улесняват. Смайлър има фенерче и пръчка, с която да
рови из треволяка.
– Насам – казва Смайлър.
Ашли отговаря нещо, но не чувам какво. Продължават да вървят, мълчейки.
– Бягате, нали? – пита Смайлър.
– Не.
– Не пробутвай на краставичар краставици.
Не улавям какво отвръща Ашли, а те продължават
да крачат мълчешком.
– Виждал съм го това. Преследвали са ме и аз съм
преследвал. Знам как изглежда... Насам – казва.
Завиват наляво и стигат до една открита полянка.
Смайлър осветява наоколо с фенерчето, а после го подава на Ашли да го държи. Казва му да го насочи към
нещо, а после маха няколко папратови листа, за да разкрие капан с хванат в него заек. Заекът още е жив и се
мята. Смайлър се смее.
– Какво ти казах?
Хваща заека и го подава на Ашли. Ашли връща фенерчето на Смайлър и държи заека, но той не спира да
се мята.
– Помни какво ти казах. Хвани го за врата.
Ашли прави, както му е казано.
– Сега го хвани за главата и хубаво завърти. Сякаш
отвърташ капачката на буркан със сладко.
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Ние това и правим и аз чувам как вратлето се прекършва. Смайлър потупва Ашли по гърба.
– Знаеш ли, да си корав не е същото като да си жесток. – Взима заека и освобождава капана. После хваща
ножа и започва да го дере. – Правиш каквото се налага
– казва. – Не повече. Понякога онова, което се налага да
направиш е на предела на силите ти.
Държи фенерчето насочено към заека, докато Смайлър го изкормва.
– Нали искаш да си на върха?
– Да.
– Е, тогава трябва да стигнеш много по-далеч, отколкото е готов да отиде който и да било друг. Трябва
да помниш, че веднъж достигнал върха, трябва да се
пазиш от тези долу, защото те наблюдават и чакат своята възможност.
Решавам, че моментът е подходящ, за да тръгна
обратно и се промъквам по утъпканата вече пътека.
Веднъж отдалечил се, хуквам с все сила, докато не забелязвам вече светлината от колибата в далечината.
Беки бели картофи на мивката. Сякаш се успокоява
като ме вижда. Усмихва ми се широко. Слага картофа,
който държи, в тенджерката.
– Добре ли си?
– Аха, ти как се справяш?
Вече е обелила доста картофи. Само дето аз не съм
нацепил дървата и няма какво да донеса. Тя хваща още
един картоф и започва да го бели.
– Има нещо успокояващо в това да белиш картофи
– казва.
Доволен съм, че не ми се наложи да използвам брадвата и че Смайлър изведе Ашли навън само, за да му
покаже капаните си. Няма нищо лошо в това да наме-
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риш заек и да научиш Ашли как да го приготви за готвене. Мисля, че това може да е добър урок за Ашли. Не
смятам, че се е занимавал много с готвене. Може би
Смайлър си е о‘кей, но все пак ще държа брадвата наблизо, само за всеки случай. В крайна сметка не трябва
да мисля само за мен и за Ашли, трябва да се грижа и за
Беки. Ако светът някога остане без храна, без бургери
и картофки, винаги ще има достатъчно зайци. Но тогава пак ще се наложи да сме в конкуренция с грабливите птици и правителството ще обяви цена за главите
им, както е правил кралят в стари времена.
– Мислиш ли, че казва истината? – пита ме тя. – За
затвора и за уличния бой?
Една усукана обелка виси от ножа ѝ, а после пада в
мивката.
– Знам едно нещо.
– Какво?
– Този белег не е от бръснене.
Бели, без да продума известно време. Наблюдавам я
как бели картофите. Взимам ножа на Ашли и отивам до
мивката. Хващам един картоф и започвам да го беля.
Няма много място и се налага да се наведа напред.
Приятно ми е да усещам картофа в ръката си – голям е
точно, колкото да обвия юмрук около него. Разбирам
какво има предвид Беки, усещането е някак естествено. Десният ми крак и бедро са притиснати към левия
крак и лявото бедро на Беки и топлината на тялото ѝ
започва да ме сгрява.
– Трябва да си тръгнем оттук – казва.
– Къде да отидем?
– Не съм сигурна, че тук е безопасно.
Претеглям това в главата си. А къде е безопасно? Тук
поне сме трима на един. Няма огнестрелни оръжия. Но
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тя е права – не можем да останем дълго, освен всичко останало, нямам и желание. Смайлър ме кара да се
чувствам неловко, а осъзнавам и какво влияние оказва
върху Ашли. Сякаш сме се разделили на два отбора.
– Мислех, че искаш да се позабавляваш – казвам.
– Е, да, но...
– Хайде да останем за тази нощ – продължавам. – Ще
станем рано сутринта и ще потърсим гарваните.
Не ми отвръща, бели картофите.
– Какво мислиш?
Вдига рамене. Не знам къде да отидем оттук. Само
знам, че искам да отида там, където отиде Беки. Не съм
убеден, че ще намерим някакви гарвани, но за пръв
път това като че ли няма значение.
Накрая се обажда:
– Колко важно е това за теб?
Веднага разбирам какво има предвид. Говори за гарваните. Обяснявам ѝ за моя списък. Взимам наръчника
и ѝ го показвам.
– Сега са вече 189 птици – казвам.
Тя оглежда списъка и се засмива.
– Доста са.
– Така е.
Разглежда го отново, този път по-подробно.
– Дори не съм ги чувала половината.
Връща ми наръчника и аз го прибирам. Обгръща ме
с ръце и ме целува.
– Наистина си особняк, нали?
Нямам нищо против тя да ме бъзика. Ако ти се смеят, задето ползваш сложни думи, спираш да ги ползваш, но това не значи, че спираш да ги мислиш. Ако ти
се подиграват за това, че си падаш по птиците, това не
те спира да си падаш по тях, всъщност даже започваш

- 139 -

Майкъл Стюарт

да ги харесваш още повече, просто го пазиш в тайна.
Всъщност се чувствам по-малко привързан към списъка си от когато и да било през живота ми.
И все пак част от мен все още действа под негово
влияние, предполагам, че е странно, а и съм изненадан, че Беки не го намира за още по-особено, по принцип не го споделям с никого. Като мисля за това сега,
не се сещам изобщо на някого да съм разказал за списъка. Винаги е бил моя тайна. Сега, когато още някой
знае за него, вече не ми се струва толкова важен. Но
нуждата все още е там, някъде под повърхността, почти като неволен нервен тик и да ги видя най-после в
естествената им среда би ми донесло удовлетворение.
А би било още по-хубаво да ги видя най-после в естествената им среда в компанията на Беки. Май е това.
Тръгвам да ѝ разказвам за лешоядите, само за да отвлека мислите ни от сегашната ситуация. Лешоядите
ми напомнят за гарваните. И двете птици са чистачи
– хранят се с мърша. Напомнят ми и за Смайлър. Май е
заради голата глава. Също като гарваните, рядко нападат здрави животни, но биха убили ранено или болно
зверче. Много ценни птици са, защото изяждат болната плът, която е заразена с антракс и холера.
Но работата е там, че се превръщат в застрашен вид,
особено в Индия, където фермерите редовно дават на
животните обезболяващи, което им позволява да изкарат повече, но пък същото нещо убива лешоядите. А
това в Индия е довело до хигиенни проблеми, понеже
мъртвите животни просто загниват или биват изяждани от плъхове и диви кучета. Индия е една от държавите с най-широко разпространение на бяс.
Парсите в Индия, които всъщност са зороастрийци,
си имат традиция, която включва и лешоядите.
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– Какви са тези зороастрийци? – пита Беки.
И аз не знам точно. Обяснявам ѝ за традицията. Когато един от тях умре, той или тя, бива занесен в Кулата на тишината, където трупът бързо се изяжда от
лешояди. Това се прави, защото вярват, че земята, огънят и водата са свещени елементи и не бива да се замърсяват със смърт.
– Т‘ва е голяма тъпотия – коментира тя.
– Е, да, но работата е там, че заради намаляването на
лешоядите, много умрели парси се разлагат прекалено дълго време и затова парсите се опитват да спасят
лешоядите. Обществата на парсите в Англия искат да
разпространят лешоядите и тук, за да може да се разделят с умрелите според обичая.
– Тази работа няма да стане, нали? – обажда се Беки.
Разказвам ѝ за евреите в Броутън и за онази тел,
която трябваше да минава по улица Нортъмбърленд,
на двананайсет фута над земята, за да ги предпазва от
злите духове.
– И няма ли проблеми? – пита тя.
– Не и докато бях там поне. Виж, не ме разбирай
погрешно. Би било страхотно да имаме лешояди в Англия, но се боя, че ще влязат в конфликт с гарваните,
а гарваните са по-дребният вид и може би ще загубят.
В крайна сметка лешоядът може да доведе до изчезването на гарвана, малко като историята за сивата и за
обикновената катерица.
– Да – казва.
– Общността на парсите би трябвало да стимулира
гарваните да изяждат мъртвите. Да построят Кула на
мълчанието и да я обкръжат с гарвани. Това е идеалното решение.
– Ммнн – промърморва Беки и се смее. Мисли, че се
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шегувам.
– Фреди Меркюри също е парси, както става ясно,
– обяснявам аз, а през това време се отваря вратата и
Смайлър и Ашли влизат вътре. Смайлър носи заека,
вързан за задните крака.
– Какво разправяш? – пита Смайлър.
– Говорехме си за парсите. Фреди Меркюри беше
парси – казвам.
– Как ли не съм чувал да го наричат това, ама така
– за пръв път чувам – заявява Смайлър и двамата се
смеят. Не мисля, че Ашли знае кой е Фреди Меркюри.
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ова стана след пътуването до Шотландия.
Мама се беше разделила със Сара и беше развила онова нещо с крановете. Търкаше ги до
блясък и само ако забележеше някой отпечатък отгоре, те хващаше за ръката и започваше да
сравнява. Понякога не продумваше с дни, можеше да
ѝ говориш нещо, но ефектът беше все едно те няма
в стаята. И тогава един ден извади нож на сестра ми.
Сестра ми не спря да ѝ вдига нервите и да повтаря как
има прекалено много масло върху хляба. В следващия
момент се озова с ножа за хляб, опрян в гърлото. Опитах се да я успокоя, но тя сякаш не можеше да ме чуе.
Очите ѝ гледаха диво, крещеше в лицето на сестра ми.
Стана и друга случка с един съсед заради кофите за
смет. Няколко вечери след това чух някаква патардия.
Станах от леглото. Вратата беше отворена, а те я
влачеха по коридора. Събудих сестра ми и двамата
хукнахме надолу по стълбите. Гледахме как я качват
в един микробус. Не ни разрешиха да идем с нея.
Заведоха ни на някакво друго място.
Трябваше да останем там няколко седмици. Не
беше много хубаво. Когато се върнахме в апартамен-
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та с мама, тя вече ни говореше. Съжалявала – това ни
каза. Станала била някаква грешка с лекарството. Вината не е била нейна. Купи и на двамата по един сладолед и после заедно гледахме телевизия. Даваха „Хайде,
вдигнете полите“ от поредицата “Cаrry On“5. Всички се
смяхме, когато се разкри, че редник Уидъл носи долни
гащи, но само след като първо мама се засмя. Тя започна да се смее и аз погледнах към сестра ми и усетихме,
че няма проблем и ние да се смеем, понеже понякога
може да се захилиш, а мама да започне да плаче. Като
онзи път, когато гледахме едно комедийно шоу и там
имаше един човек – собственик на имение и беше влюбен в градинаря си, но не можеше да му каже, а на нас
това ни се стори смешно, само че мама се разплака.
Взехме си хавайска пица от „Поръчай пица“. Може би
седмица по-късно започнаха кошмарите с щъркелите.
Те са поразителни, особено африканското марабу. Думата „марабу“ идва от староарабски и означава „гробница на свят човек“. Виждал съм ги само по телевизията и веднъж на живо, когато ходихме до един резерват
за птици в Йоркшир. Понякога го наричат птица-гробар, понеже погледнат отзад с тези криле и гръб, които оформят нещо като пелерина и с костеливите крака, прилича точно на гробар.
Също като гарваните и като лешоядите, щъркелът марабу е чистач и голата му глава е добре адаптирана за това. Перушината лесно се запича от кръв
и парченца вътрешности. Предполагам, че никак не е
подходящо непрекъснато да си завираш главата в трупове. В кошмара ми тези птици винаги бяха около мен.
Обикновено по много. В съня си, например, отивам на
училище и забелязвам един на автобусната спирка,
5

Carry on – продължаваме напред (бел. ред.)
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който се е вторачил в мен, а после виждам цяла редица
щъркели, които чакат автобуса. Или пък се събират на
игрището през междучасието. И ме наблюдават. Стигна се дотам, че нощем не можех да заспивам. В крайна сметка, единственият начин да се отърва от тях в
сънищата си беше да ги рисувам. Рисувах ги с молив
как висят надолу с главата от дърветата. Или пък рисунки на главите им, набучени на парапета на училището – стотици щъркелови глави – по една на всеки
прът. Прекарвах часове да правя тези скици, но имаше
ефект, щъркелите спряха да ме навестяват. Но пък винаги бяха африкански марабута, никога някакъв друг
вид.
Смайлър сипва заешката яхния в емайлирани чинии.
– Лапайте – казва, докато ни ги подава. Вади бутилки бира и ги отваря със зъби. Раздава и тях. Взима си
яденето и бирата и сяда в люлеещия се стол. Ние седим на масата. Той започва да яде. Всички започваме
да ядем. Не е зле. Може би картофите са малко в повече, но се отплеснахме с беленето.
– Не довърши историята си.
– Така ли?
Смайлър ни беше разказал за някои от грабежите си
от преди. Първо ми беше интересно, докато не започнах да си мисля за щъркелите.
– Ами, разбирате ли, аз бях оня, дето да се оправя с
нитроглицерина – продължава той разказа си. – Имах
желязната ръка в бизнеса – казва и разперва едната
си ръка, за да ни покаже, а аз отново съм смаян от кокалчетата – като камъни, като черепи. Беки ми хвърля
един поглед, като че ми казва „ето на, пак се почна“, а
пък аз ѝ се усмихвам. За пръв път прекарвам толкова
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дълго време с момиче, като изключим мама и сестра
ми, и изобщо не се чувствам неловко.
– Беше един от онези големите сейфове. С такова
нещо не може да бързаш. Четиридесет минути, един
час. Ако не стане – прибираш се с празни ръце. Ако обаче те прекъснат на средата – пръждосваш се на мига.
Та подава ми Бари нитроглицерина и аз се залавям за
работа. Може да са минали двайсетина минути наймного и някой ме потупва по рамото. Аз си мисля, че
е Бари и се обръщам. А то не бил Бари. Бари си обрал
крушите.
– А кой беше? – питам, без да ми пука особено, обаче
гледам, че Ашли слуша с отворена уста. Откакто съм с
Беки, започнах да виждам Ашли в друга светлина. Сега
не ми прилича на гарван, дори не и на врана, по-скоро
на гарга. Сякаш физически се е смалил и косата му не
ми изглежда толкова лъскава.
– Онуй, дето му викаме „дългата ръка на закона“. В
случая – господин Охранителя.
– И ти какво направи?
– Изправих се съвсем спокойно – ей така, както съм
си сега и му викам: „Какъв е проблемът, старши?“ Тоя
толкова се смая, че докато се окопити и аз му вкарах
една глава ала Смайлър.
Слага бутилката с бира на пода, както и чинията и
ни демонстрира.
– Точно между очите. Трябваше да го видите, падна
като труп.
Ашли се смее. Тогава Смайлър забелязва, че с Беки
се споглеждаме и се обръща към мен.
– К’во ти става? – пита и аз също започвам да се
смея. Хвърлям поглед и на Беки и тя също се включва,
въпреки че и двамата не звучим особено искрено.
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Смайлър глътва от бирата.
– Не ме гледайте така – казва.
Взира се в мен и аз започвам да се обяснявам:
– Аз... ами аз се бях отплеснал. Мислех си за гарваните. Утре още първата ни работа ще е да ги потърсим.
Къде да гледаме?
Мисли над това.
– Има няколко гнезда наоколо – казва. – Един зъбер
точно тук наблизо, ще ви покажа сутринта. Щяха да са
повече, ако не бяха фермерите. Макар че не мога да ги
виня – продължава. Ще ми се да му кажа, че фермерите
ги убиват, само защото си мислят, че гарваните убиват
агнетата, а това не е вярно. Гарванът яде само мъртви неща. Гарванът не е убиец. Затова и стои далеч от
фермерите. Гарванът е умна птица. Само че не му ги
казвам тези работи, само кимам и му се усмихвам неловко. Той се надига и довършва бутилката.
Появяват се още бутилки, свършваме и тях. Тогава
вади уискито. Подава бутилката, за да я въртим в кръг,
всички удряме по няколко глътки, а той започва да ни
разказва още истории от престъпното си минало, от
което ако не друг, то поне Ашли е на седмото небе. Бутилката се завърта за пореден път, историите продължават. Още една глътка. Нещата се замъгляват. Беки ме
стисва за бедрото и ми смига. Усещам се пламнал.
Смайлър се пали за нещо. Вече крещи:
– Мислиш, че съм тъпак ли? Мислиш, че съм прост?
Ше видиш ти, копеле!
Не знам за какво говори. Ашли само го наблюдава,
без да знае как да реагира, но Смайлър не крещи на
Ашли, дори не го поглежда, вика на някой имагинерен
човек, може би някой от миналото, някой от времето,
когато е бил на топло.
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Сега пак се е изправил. Заема позиция в някакво
въображаемо пространство, пристъпва из него, преценява го. Раздвижва рамене, надига ги. Свива юмруци и
ги приближава до гърдите, после до лицето си, така че
дълбоките очи да надничат над кокалчетата. Оголва
зъби и реве. Започва да се боксира. Става ми смешно,
но се сдържам. Докато се боксира, започва да издава
звуци на болка. Сякаш наистина има още някой в стаята и той се бие с него.
Докарва се до бяс, сякаш няма да победи, което е
тъпо, защото срещу него няма никой, само че този път
не се смеем. Бори се, олюлява се назад, почти пада.
Удря се в люлеещия се стол, после в масата. Изправя
се и се издига в пълния си ръст. Очите му са подивели, а той реве. Беки отново ме стисва за бедрото, но
този път не от привързаност, а от притеснение. Ашли е
изпушил още един коз и въобще не вдява. Поглеждам
Беки с един от онези погледи, с които потвърждавам,
че този човек не е добре, но не много видимо, макар
че не ми се струва той въобще да забелязва, че сме в
стаята.
После изглежда, че той започва да надделява в боя.
Поваля другия на пода и скача върху главата му. Свлича се на колене. Сега говори нещо на онзи, шепне му
в ухото. Ние само седим и не се обаждаме. Опитваме
се да не го гледаме и се съсредоточаваме върху нещо
в далечината. Беки полага глава върху мен и се прави
на заспала. Мисля, че идеята е добра. Аз облягам глава върху нейната и затварям очи. Чувам как Смайлър
шепне на човека, после си мърмори нещо сам, въобще
не разбирам какво казва.
През тази нощ, за пръв път от много години, имам
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кошмар с марабу. Отново съм в къщата на Беки, само
че в дневната има щъркел, застанал на облегалката на
дивана. Гледа ме втренчено. Отивам в кухнята, а там
до вратата на хладилника стои щъркел. Друг стърчи
върху една от големите картини. Изхожда се и по картината потича сива смесица от урина и екскременти.
После чувам, че се отваря входната врата и надниквам
към нея от кухнята. Дейв с някакви типове. Влизат в
дневната, после в трапезарията. Виждам как Дейв се
качва по стълбите. Чувам как тършува из стаите. После
по стълбите се спуска един щъркел със сакото на Ашли
в клюна. Пуска го на пода, един от мъжете го вдига
и вижда емблемата на Роузуей върху предния джоб.
Кима и вика на Дейв.
Когато се събуждам, вече знам, че Дейв и бандата му
идват за нас.
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дна зеленика, двойка гривяци, полска чучулига, шест калугерици, златиста булка, ръждивогушо ливадарче, Бог знае колко чайки, чавки,
посевни и обикновени врани, но никакви гарвани.
Станах пръв, преди всички останали. Разходих се из
близката гора. Всичко беше толкова застинало. Слънцето беше само сноп лъчи на хоризонта. Бях в странно
настроение, полубуден, светът на сънищата ме обвиваше като сянка. Сякаш се наблюдавах от дърветата,
свят от птичи поглед, аз от птичи поглед – лутам се,
вършея по папратите с пръчка, ръчкам из шубрака,
вдигам буци пръст, разтрошавам ги с пръсти, помирисвам ги. Пълзя на колене. Опитвам се да бъда като
животно, изострям сетивата си към всичко живо и към
всичко мъртво и разлагащо се.
Когато се върнах в колибата, всички още спяха.
Мушнах се на мястото, което бях оставил до Беки, все
още носещ миризмата на пръст. Все още с онова усещане за сън. Когато животните сънуват, очите им потрепват и се движат като нашите, размахват с крайници и ръмжат или пък издават звуците, които издават
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и през деня. Правят ли разлика между двата свята или
за тях те са едно и също? Може би, за да открия гарваните трябва да се държа повече като гарван.
Лазим из храсталака близо до скалата, която ни
показа Смайлър тази сутрин, въпреки тежкия си махмурлук. Никой не споменава случилото се. Не мисля,
че Смайлър си спомня дори. Ашли е с нас, аз съм с бинокъла на Беки и наблюдавам една групичка дървета,
когато чувам, че Ашли получава съобщение. Изважда
си телефона и го отваря. Виждам как побелява и тъкмо
да го попитам какво става, когато го забелязвам – горски бекас.
Първо не съм сигурен. Решавам, че е обикновен бекас, но като се заглеждам виждам, че е по-пухкав от
обикновения бекас и човчицата, въпреки че е дълга и
заострена, е по-удебелена от тази на бекаса. Наблюдавам как се движи из шубрака – сякаш накланя закръглената си фигурка напред-назад, като че танцува конга. Шарките му идеално се сливат с горския пейзаж,
но тук на открито се забелязва лесно. Черните очи и
черната лентичка върху главата и врата контрастират
с цвета на мъртви листа. Побутвам Беки и ѝ подавам
бинокъла.
Изваждам наръчника и обръщам на списъка. Преглеждам го отгоре до долу. Не, според списъка никога
не съм виждал горски бекас в дивата природа. Изваждам химикала и го отмятам. Прекрасно. Това прави 190
вида в торбата с подаръците. Като изключим убийството на човек и една или две други неприятности,
това пътуване си струваше. Освен това, всъщност не
съм убил човека, нито пък Ашли – колата го направи.
Не, дори не и колата, би било нечестно да обвиняваме
колата. Убиецът на брата на Дейв, ако наистина е мър-
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тъв, беше бетонът. Бетонът уби Анди.
Оставям Беки да наблюдава горския бекас и пълзешком тръгвам през шубрака към Ашли. Питам го
какво става, но той не ми обръща грам внимание. Пак
го питам и този път вади телефона и ми показва съобщението: „Знам къде сте. Убихте брат ми ва6 ред е.“
Поглеждам към Ашли и той отвръща на погледа ми. В
очите му има само мрак. Подавам му обратно телефона
и той го прибира. Беки се приближава и иска да разбере какво не е наред. Поглеждам към Ашли, а той клати
глава. Тя забелязва, че и двамата сме разстроени и ме
обгръща с ръка. Ашли я гледа ревниво, мисля си. Вторачил се е в мен с омраза в очите. Беки схваща всичко.
– Какво не е наред?
Той ме стрелва с поглед, а после се обръща към нея.
– Пълна скука. Това не е наред.
Поглеждам към Беки и вдигам рамене.
– Ти си виновна – казва ѝ той и я сочи. Аз само я гледам и леко поклащам глава. – Преди си ни беше весело.
И двамата го игнорираме. Замислям се по този въпрос. Смеехме ли се преди Беки да се появи? Със сигурност беше много вълнуващо, не мисля, че някога съм
изпитвал толкова много вълнения, но не е точно веселие, не, не бих използвал тази дума. Той хваща пръчката, с която ровеше из шубрака и удря с нея по земята.
– Курва – процежда под нос.
Дори не мисля. Направо му скачам.
– Какво каза? – викам и го награбвам. Държи пръчката в ръка и я размахва. Удря ме с нея отзад по главата
и аз падам. Беки просто стои и гледа как падам. Свестявам се, а тя се е надвесила над мен.
– Какво стана? – пита и клати глава. Ашли държи
пръчката така, сякаш ще я удари всеки момент.
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– Ще ви убия, ще ви утрепя и двамата. – Гледа ни с
бесен поглед, после изкрещява и побягва нанякъде.
Изправям се. Беки изглежда шокирана. После се обръща към мен.
– Добре ли си?
Опипвам главата си. По ръката ми има кръв. Беки ме
преглежда. Кръвта не е много.
– Изненада ме – казва. – Не очаквах това от теб.
Сядаме на някакви камъни. Главата ми пулсира от
удара, а усещам как се заформя една тъпа болка. Използвам ръкава на якето си, за да спра кръвотечението. Раната не е много лоша. Беки ми казва, че трябва да
внимавам повече. Чудя се дали да не тръгна след него,
но вече е късно, сигурно вече е избягал през гората
заедно с горския бекас. Горският бекас е срамежливо
птиче и лесно се плаши. Сигурно затова е успявало да
се крие от мен толкова дълго.
Шокът попремина и Беки иска да знае какво става.
Странно е да крия от нея и въпреки че знам, че Ашли
няма да иска тя да разбира за съобщението, не се сдържам и избълвам всичко. Разказвам ѝ всичко, което
знам за Дейв и за случилото се до момента.
– Задръж – казва – не толкова бързо. Кой е този
Ашли?
Само че Ашли избяга и не мога да ѝ го покажа.
– Беше ми приятел – отговарям.
– А сега вече не е?
– Не знам.
– Все още не схващам – бягал си от някой на име
Дейв? Но защо? Мислех, че си тук, за да намериш гарваните?
За нея е оплетено, знам, много неща трябва да научи наведнъж, но ѝ споделям какво мисля – че Дейв е

- 153 -

Майкъл Стюарт

дошъл до Езерата, че е стигнал до Кендал, че сигурно е
открил нейната къща.
– Успокой се – казва тя и хваща ръката ми. – Помисли
рационално. Всичко това, дето ми го разказа, просто
няма никакъв смисъл. Този Дейв, той за какво ще
идва тук, не мога да разбера? Вече ще се е върнал в
Салфорд... Не мислиш ли?
Кимам, опитвайки се да повярвам, че е станало точно така, но може би не съм много убедителен, защото
тя продължава да настоява на своето.
– Виж, Пол, дори да е стигнал до Кендал, дори да е
намерил къщата ми, как би разбрал, че сме тук и се
крием в някаква барака в Хелвелин с някакъв психар,
който пие много и се бие с въображаеми типове?
Тя се разсмива, аз също. Разбира се, че е права.
Толкова е приятно да се смееш – онова, което ти тежи,
олеква наполовина.
– Каква беше цялата тая работа? – казвам, а тя разбира, че говоря за снощи и свива рамене и пак се смеем.
Не след дълго се обажда:
– Мислиш ли, че наистина е мъртъв?
Обмислям го, няма смисъл да го отричам.
– Не съм съвсем сигурен, но той наистина получи
страшен удар. Бяхме се засилили много и той направо
излетя във въздуха и се приземи по гръб с доста голяма сила. Ако не е мъртъв, сигурно е някъде в болница,
омотан в тръбички, жички и тем подобни.
– Но не ти караше колата, нали?
– Не.
Мисли малко.
– И къде е Ашли сега?
Вдигам рамене, избяга. Не съм му пъдар, не мога
да знам къде е във всеки един момент. После тя пра-
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ви нещо много странно – усмихва се и аз съм просто
пометен. На какво има да се усмихва? Наблюдаваме
как облаците се скупчват в едно, докато се носят над
хоризонта. Наблюдаваме как сенките им затъмняват
скалистите склонове като петна от влага и как се надигат отново после. Това е нещото, което липсва по
снимките – постоянната смяна на светлина и сенки.
Същото е и с хората, затова понякога изглеждат странно на снимка. Мисля си за снимката ни с татко, ръката
му, обвита около мен, усмихнати сме, но какво знам аз
за него в действителност? Спомням ли си го изобщо,
или просто си въобразявам, че го помня, заради тази
единствена снимка? Изглеждаме щастливи, усмихваме
се в обектива, но не правят ли всички така, когато се
снимат?
Местили сме се много, вярно е, но ако той наистина
имаше желание да ме намери, щеше да успее, нали? Не
е като да сме напуснали страната, дори не сме напуснали Салфорд. Е, по едно време живеехме в мезонет в
Майлс Платинг, но като изключим това, през цялото
време си бяхме в Салфорд – в Уийст, в Ордсъл, в Горен
Броутън. Колко училища има в града? Колко време
може да ти отнеме да ги обиколиш едно по едно? Две
седмици? И изведнъж започвам отново да усещам тежестта и онази празнина в стомаха, опитвам се да не
мисля за това. Поглеждам пак към Беки, а тя ме гледа
втренчено.
– Ще се оправиш – казва и стисва ръката ми. Облакът хвърля сянка над мястото, където сме седнали и
се усеща внезапен хлад, а аз внезапно започвам да се
чувствам страшно самотен. По някакъв странен начин
мисълта за Дейв е по-лека от всички останали мисли,
които ми минават, ако не се контролирам и затова ѝ
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разказвам за страховете си. Е, за основния ми страх.
– Ашли каза, че Дейв имал някакъв уред в колата.
– Какво имаш предвид?
– Има скенер. – Тя кима, явно знае за какво става
дума. – Колата, която откраднах близо до вас, сигурно
е обявена за издирване и сигурно са съобщили за нея
по полицейската честота. Не е ли възможно Дейв да е
намерил колата там, където я зарязахме?
Тя размишлява отново.
– Хубаво, възможно е, но малко вероятно... Не мислиш ли?
Ще ми се да можех да повярвам. Ще ми се да не бяхме толкова тъпи да зарежем колата толкова близо до
колибата. Тя се смее.
– Не бъди глупав – казва.
Разбира се, че е права, но още не съм убеден. Разказвам ѝ за кошмара си и за щъркелите.
– Сега какво? Да не си телепат? Или виждаш бъдещето?
И отново не мога да виня логиката ѝ. Не съм телепат, а доколкото знам, не мога да виждам и бъдещето.
Дълго време обсъждаме какво да правим по-нататък.
Трябва да продължим, дори само за да ни олекне. Дали
Дейв е истинска заплаха, не знам.
– Ти наистина си особен човек – казва тя. Но отново
просто ме занася, не го прави с лошо. Решавам да не ѝ
казвам, че мога да летя. Времето не е подходящо и без
това се налага да преглътне достатъчно неща в този
момент.
– Майка ми и баща ми се прибират скоро. Ще трябва
да се връщам в Кендал.
Пак са ѝ писали.
– Аз не мога да се върна там – казвам. – Ще ни откри-

- 156 -

Крал Гарван

ят. Трябва да продължим... Остани.
– Не мога.
– Само докато се върнат вашите... Моля те.
Дълго време се взира в земята.
– Ще остана, докато не намерим гарваните – продумва най-накрая.
Обвивам ръка около нея. Прегръщам я. Не искам да
я пускам. Тя разбира колко много значат гарваните
за мен. А и не мога да понеса мисълта да се прибере в
Кендал. Затова се съгласявам. Искам да открия гарваните, но искам и да остана с Беки. Но какво ще стане,
когато ги намерим? Губя Беки.
Прекарваме следващите няколко часа в мочурищата – свирци, глухар, още чавки. Все си мислим, че виждаме гарвани, но все се оказва, че са врани, толкова е
трудно да определиш, без да имаш усещане за размери,
нужна ни е перспектива, но при всички положения съм
доста несигурен дали искам да ги намеря сега. Лесно
беше в Лондонската кула, когато ги виждаш на фона
на пакетите с чипс или на кутийките от безалкохолно,
да кажем, но тук е доста по-трудно. Следобедът вече
преваля, когато крачим обратно през гората към колибата.
Чуваме някаква патардия, дрезгав хор от кречетала.
После виждаме излитащи свраки, които крякат с кресливото си кудкудякане. В същия момент забелязваме катериче гнездо, паднало на земята. Щом се приближаваме, виждаме, че катеричетата, само на няколко дни,
вече са послужили като добра трапеза на птиците. Вътрешностите им са навън, а главите им са откъснати.
Едното има само кървава дупка вместо глава. Едва на
няколко дни и голи, приличат на човешки бебета.
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исици, язовци, врани, гарвани – фермерите
май не обичат ни едно от тези. Няма
съмнение, обаче, че гарваните са на мушката
не само на земеделците, но и на пазачите
на дивеч, на горските, на Комисията по горите, на
местните общини, на правителството, на туристите,
на събирачите на яйца, на стопаджиите, на катерачите,
на ловците, на любителите на стрелба по дискове, на
работниците от каменоделните, на делтапланеристите,
на парапланеристите, на други разни спортни кратуни
и на други кратуни от общ вид с пушки, които просто си
падат да „стрелят по разни работи“. Забелязах, че доста
от новозалесените гори тук са иглолистни. Проблемът
е, че дърветата са засадени прекалено близо едно до
друго. Не позволяват на приземната растителност
да избуи. Няма начин някоя птица, голяма колкото
гарвана, да може да използва повечето от горите тук
за лов. Все едно са построили търговски комплекс –
същата работа.
Проправяме си път през една такава гора. Дърветата
са засадени толкова наблизо, че земята долу е покрита
само с борови иглички и нищо друго. Каква полза от
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това за когото и да било? Не говорим, просто вървим
из тъмнината. Смърч, моля ви се – някога да сме искали да осеят цялата провинция с коледни дръвчета?
Дори не харесвам елхите по Коледа, за какво ще искам
да ми растат и от земята? Ще кажа това заради мама –
тя никога не се занимава с тази глупава традиция. Около седмица преди Коледа изважда изпод кревата една
кутия, пълна с няколко дрънкулки, гирлянди, разни
такива. Докарва общата представа.
Явно първата дума, която съм казал, е била „бапбап“. Не „мама“ или „татко“, ами „бап-бап“. Според мама
сме били в Албърт парк в Броутън. Татко все още е бил
с нас. Трябва да съм бил на годинка и малко. Хранели сме патиците – аз и сестра ми и точно тогава съм
казал „бап-бап“. Не „па-па“, но пък е близо. След това
съм наричал всички птици „бап-бап“. Докато не съм навършил четири. Това всичко ми го е разказвала мама.
Никога не съм ги наричал птици. Научил съм имената
им поотделно – врабче, сврака, гълъб, скорец... Знаел
съм имената им преди да започна да използвам думата
птица.
Когато са преследвани, гарваните стават срамежливи и предпазливи птици. Не можеш да ги виниш за
това, всъщност поведението им е абсолютно разумно.
Аз самият съм много затворен човек. Мисля си за това,
докато крача зад Беки. За пръв път се разкривам пред
някого, който не е мама. Психолозите в училище правеха опити да ме накарат да се открия, но никога не
успяваха и аз още повече потъвах в себе си. Приятни
хора бяха повечето, но наивници. Мама им вика нахални кретени, дето си пъхат носа в чуждите работи, което
ми се струва малко грубичко. Но не толкова, колкото
начина, по който нарича социалните работници. Или
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пък лекарите.
При тестовете за интелигентност гарваните демонстрират по-добри резултати от вълците и кучетата,
но не колкото на маймуните и делфините. Макар че
не съм сигурен, че тези тестове са много ефективни.
Аз съм на дъното по математика и английски, но то е,
защото никога не влизам в час. Една учителка съвсем
сериозно отказа да ми постави оценка за едно упражнение по английски. Каза, че не съм направил онова,
което съм бил помолен да свърша. На практика обаче
на нас ни „казаха“ да го направим, не ни „помолиха“,
така че тя също беше в грешка. Не мисля, че въобще
беше разбрала за какво бях писал. Истината е, че повечето учители не са много умни и не харесват прекалено умните деца – те ги изобличават.
Нагледал съм се вече на това. Децата, които се справят в училище, са онези, които искат да угодят на учителя. За тях това има някакъв смисъл. Приличат на
кучето, което ще продължава да ти носи пръчката обратно, стига само да го погалиш по главата. Има една
история, която Ратклиф описва за едни учени изследователи на червеникавия глухар. Те били започнали
да маркират гнездата с пръчки, но им се наложило да
престанат съвсем скоро след това, защото гарваните
бързо схванали за какво става дума и започнали да си
устройват угощения с тези гнезда.
Поради някаква причина гарваните събират топки
за голф. Може би им допада вида на топките. Едва ли
ги събират, за да играят, а и до колкото мога да преценя, не биха могли да имат някаква стойност за една
птица. Не знам защо го правят. Предпочитам да мисля,
че истинската причина е, за да ядосват играчите. И аз
самият го правех. Притичвах до зеленото поле и граб-
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вах топките. Колкото по-близо се намираха до дупките, толкова по-забавно беше. Винаги можеш да изпревариш голфъра.
Когато стигаме по-близо до колибата, Беки спира и
се обръща. Хваща ме за ръката и ме целува.
– Утре правим последен опит.
– Добре.
Вървим и мълчим известно време, колибата вече се
вижда.
– Какво ще правим с Дейв?
– Спри да се тревожиш за него – отвръща ми тя.
Прегръщам я. Не сме правили любов от онзи път
в нейната спалня и нямам търпение да повторим. Но
сме прекалено близо до колибата вече. Трябваше да
пробвам по-рано, в мочурищата, но цялата тази работа
с Ашли ме разсея. А и катериците също.
Когато пристигаме в бараката, от Смайлър и от
Ашли няма и следа. Смайлър е оставил след себе си
осем или девет празни бирени бутилки до люлеещия
се стол, но само по това можеш да познаеш, че е бил
тук.
– Няма никой вкъщи – казва Беки. Отива до печката.
Огънят още гори. – Да сготвим нещо.
Оглеждам кухненската част. Намирам тигана с яхнията
от снощи. Останало е малко, сигурно ще стане, ако го
притоплим. Слагам го върху печката. Беки пълни чайника. Слага го на печката до тигана. Взема две чаши
и ги изплаква на мивката. Намира няколко торбички
чай и слага по една във всяка чаша. Поставя чашите на
масата. Сяда. Взимам малко дърва от купчината в коша
и ги мятам в корема на печката. Сядам до нея.
Чайникът ври, запарвам чая. Ядем от яхнията, пием
чай. Измивам купите и чашите. Оставили сме доста-
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тъчно ядене и за Ашли, и Смайлър. Седим си и си говорим, и се смеем, но през цялото време усещам нарастващо чувство на тревога. Няма го от четири часа.
– Как ти е главата?
Навеждам се и тя поглежда раната. Казва, че не е
толкова зле. Спря да пулсира. Нещо не е наред. Не мога
да схвана какво, но нещо просто не е както трябва.
Бъбрим си още малко, но не за утрешния ден, опитвам
се да не мисля за това как Беки ще си тръгне. Опитвам
се да не мисля за това. Внезапно Ашли влиза в колибата.
Гледа и двама ни, но не мога да разшифровам погледа му. Прекосява стаята и сяда на стола на Смайлър.
Взира се в пламъците. Беки ме поглежда – „какво има“?
Вдигам рамене. Накрая казвам:
– Не трябваше да правиш това.
Той не ми отговаря, само гледа още по-втренчено в
играещите пламъци.
– С кого говориш? – пита тя.
Настъпва една тишина, която сякаш набира сила,
като че натежава, докато накрая не се обаждам:
– Къде е Смайлър?
Все така загледан в пламъците, Ашли отговаря:
– Излезе.
– Ял ли е?
– Отиде в града. Да се види с някакъв приятел. Каза,
че ще яде в кръчмата.
Беки ме поглежда, после ме пита:
– Добре ли си, Пол?
– Ами хубаво, излязъл е. Ти откога си такъв специалист по Смайлър? – За пръв път, откакто е влязъл,
Ашли се обръща да ни погледне. После пак към огъня.
Поглеждам Беки и вдигам рамене. Тишината отново
набира мощ, докато не я прекъсвам:
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– Оставихме ти малко яхния. Още е топла.
– Не съм гладен – отвръща, без да вдигне очи. Накрая добавя: – Махам се още утре сутрин.
– Хубаво, радвам се. Защо не си тръгнеш още сега?
– Ще стане, когато аз реша.
– И какво те задържа?
– Т‘ва к‘во общо има с теб, мамка му? Що не спрете
да си врете носа в чуждите работи и ти, и тлъстата ти
пача? – Застава в сянката така, че да не мога да видя
очите му. – Идваш ли с мен или не?
Истината е, че вече не ми се ходи никъде с него. Каквото и да виждах преди в него – сега го няма, но все пак
някак си се чувствам отговорен за него. Искам да отида с Беки. Опитах се да я убедя да дойде с нас, но тя съвсем правилно ми отбеляза, че техните ще се обадят в
полицията, ако не се прибере, и тогава ще загазим още
повече. Възможно ли е да загазим повече? Предполагам, че да. Не мога да мисля както трябва. Не можем да
идем в Кендал, в случай, че Дейв е там, а не можем да се
приберем и в Салфорд. Къде да идем? Ашли се изправя
и грабва брадвата от коша. Излиза навън.
Извръщам се към Беки, която ме гледа странно.
– Пол, сериозно, сигурен ли си, че си добре?
Успявам някак си да се усмихна. Тя слага длан на челото ми.
– Нямаш температура.
Известно време седим и мълчим. После тя казва:
– Получих съобщение от мама, ще трябва да си тръгна още утре сутринта.
– Не можеш просто да ме изоставиш.
– Не те изоставям, Пол. Беше много весело, обаче...
– Обаче какво? Край, това ли казваш?
Беки поклаща глава. Не е убедена, виждам. Става и
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поглежда през прозореца, наблюдава как Ашли цепи
дърва. Не знам защо ги цепи тия дърва, има много в
коша. Наоколо се смрачава. Постепенното приглушаване на светлината. Заставам до нея и гледам как Ашли
цепи.
– Не искам да си ходиш вкъщи – успявам да кажа
най-накрая. – Ела с мен.
– Защо ти не дойдеш с мен? – пита тя. – Там ще си в
безопасност.
Дочувам в далечината крякането на посевните врани, макар че обикновено успокояващият звук на тяхното „каа-каа“ днес ми се струва груб и негостоприемен.
Усещам го как дълбае ли дълбае все по-надълбоко в
главата ми с всеки по-силен крясък.
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е мога да заспя. Отново мисля за щъркели.
Знам, че ако си затворя очите ще ги видя, че
ще видя и Дейв. Колко ли близо е вече Дейв?
Ако е открил колата, може би обикаля из тресавищата точно в този момент. Опитвам се да не мисля
за това. Да го блокирам. Смайлър не се е прибрал. Късно е. Може да е имало полицейска проверка в кръчмата или пък се е напил и е заспал на някоя пейка или
под някой храст. Аз съм на пода с Беки под дебелите
мухлясали одеяла. Чувствам топлината на тялото ѝ до
себе си; с ръката върху корема ѝ усещам как се надига
и спада като мях.
Бях чел за едно изследване, проведено от някакво
дружество или нещо си в Шотландия, което препоръчва повторно въвеждане на вълци в природата на
Шотландия. Последно вълците са обикаляли из шотландските мочурища преди двеста години, преди да
станат обект на ловуване и да изчезнат. Цялото нещо е
свързано с решаването на проблема с броя на елените.
Оказва се, че за да се поддържа подходящия брой на
елените, са необходими около петстотин вълка. Фермерите едва ли биха си паднали по тази идея, нито
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пък туристите, ако става въпрос, но гарваните биха се
зарадвали. Поне веднъж няма да са единствените извън закона, а и ще се облагодетелстват от трапезата от
еленски трупове, останали след вълците.
Със сигурност, обаче, основният проблем биха били
овцете. Защо да преследваш бързоног елен, когато можеш лесно да надбягаш една овца и да се нахраниш не
по-зле с нейното месо? Това би била логиката на един
вълк. Бас ловя, че точно това е причината да изчезнат
от Шотландия по принцип. Освен това ми се струва, че
и без това има вече достатъчно много вълци на този
свят. Точно сега се чувствам като едно прасенце, което
чака да дойде някой вълк и да издуха колибката. Ако
поне Смайлър беше тук, щях да се чувствам по-малко
изплашен. Не че не го лови куршум, но все пак. Дали
куршумът би проникнал дори през тази плътна неравна повърхност на черепа му?
Опитай се да не мислиш за куршуми. Опитай се да
не мислиш за вълци. Нито пък за черепи. Мисли за
нещо хубаво. Мисля за Беки, за голото ѝ тяло. После започвам да мисля за Дейв, който идва за Беки. Виждам
осакатеното тяло на Анди. Виждам кръв. Виждам как
Дейв ме гледа. Виждам Дейв, стиснал ръце около врата на Беки. Белогуш дрозд. Видях един, когато бяхме
в Шотландия. Бяхме отседнали в къщата на един фермер в Дъмфрис. Бяхме я наели за седмица. Мама наистина се беше закрепила от лекарството си и макар че
къщурката не беше много хубава и беше заобиколена
от три фута кравешки фъшкии, всъщност си изкарахме доста приятно.
Един ден отидох на разходка далеч от фермата.
Наблюдавах някакви птици до сеновала. Едно орехче
подскачаше ниско при зидарията, търсеше паяци.

- 166 -

Крал Гарван

Няколко сойки и няколко дрозда кълвяха плодчета
под една глогина. Гледайки отзад, първо си помислих,
че е кос, но тогава той се обърна с лице към мен и
забелязах белите му гърдички. Първия и единствен
път, когато видях белогуш дрозд. Чуден беше. А имаше
и случай, когато видях червеноглаво кралче на едно
дърво в Уелс – за пръв и единствен път. Толкова дребно
и немирно, но с толкова ярки шарки.
Натискам светлината на часовника си – почти два
след полунощ. Чудя се до колко ли продължават полицейските проверки тук? Кой знае, едва ли има много
полицаи, които да проверяват толкова хора. Полицаи.
Не мисли за полиция, защото така се сещаш за Дейв.
Ето – пак мислиш за Дейв. Всички пътища водят към
Дейв. Може би не, но има само един път, който води
до Кендал. Сигурно е успял да иде дотам, независимо
какво казва Беки, няма съмнение, че е успял. Може би
трябва да се обадя на мама. Тя не спира да ми звъни и
да ми пуска съобщения, и е малко гадно, че не ѝ отговарям, но какво да кажа? Може би трябва да ѝ напиша
съобщение и да кажа, че всичко е наред. Ама не всичко
е наред. И все пак, това ще ме накара да се почувствам
по-добре, а и тя може би ще спре да звъни. Ами ако
Дейв сега е в кръчмата със Смайлър, пийват си биричка и си обсъждат престъпните дела, с които са се занимавали. „Какво правиш тук?“ ще попита Смайлър
и Дейв ще обясни, че търси нас. Дали Смайлър ще ни
изплямпа? Може би не, ами ако Смайлър разкаже на
Дейв за нас още преди да е разбрал, че Дейв ни търси?
И това е възможно. Дейв може да пита нещо от сорта
на „какво те води насам?“ и Смайлър да му отвърне, че
в бараката му са се настанили двама хлапаци и една
девойка, които бягат от нещо.
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Потърквам брадичката си с ръка и усещам, че е набола. Бръсна се едва от година и малко. Не мога да си
пусна истинска брада още, само бакенбарди и малко
косми над горната устна и на брадичката, но пък става
дълга. И се налага да я махам. Беки може да не ме хареса с набола брада. Някои момичета си падат по това, но
по-добре да не рискувам. Смайлър има бръснач, виждал съм го при мивката. Ашли спи в стола на Смайлър.
Пи много уиски и се напуши до безсъзнание, затова
окапа много рано. И дума не ни обели. Възможно ли е
да ревнува чак толкова?
Е, предполагам, че „да“ е простият отговор. Може би
мисли за Дейв толкова, колкото и аз. Работата е там,
че той е онова, което търси Дейв, а не аз. Аз съм само
част от общия пакет, не че вярвам, че това ще ме спаси,
ако и когато Дейв ни хване. И двамата сме затънали
в лайната, няма спор. Мисли за приятни неща. „Ако“ –
ама какви ги дрънкам, „ако“? Думата е „когато“. Колко
дълго можем да изкараме така? Той няма да се спре,
докато не стигне до нас. Приятни мисли. Жълтоклюно
конопарче – не, това всъщност е малко невзрачно
кафяво птиче. Изобщо не е приятно. Защо се сети сега
за него? От всички възможни птици, които можеше
да си представиш в главата си, ти си представи найневзрачната.
Ами лебед, един чудесен лебед или някоя от рибарките? Боже, толкова много рибарки има. Защо има толкова много? Нямаш никакъв шанс с тях. Даже си бях
сложил един плакат с различните рибарки на стената,
за да си подсказвам. Но всичките изглеждат общо взето еднакво. Като се почне с полярната рибарка – хубава черна главица, но такава имат и речната рибарка, и
рибарката на Дугал. Както и дебелоклюната рибарка.
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Като се замисля и белобузата, и белочелата. Всички
имат малко или много черно в горната част на главата,
какво си мислите. Да забравим главите, да се съсредоточим върху човките. Точно тях трябва да научи човек
да различава, за да може да разпознава различните рибарки. Всички се различават по малко една от друга.
Но колко близо до птицата трябва да си, Боже мили, за
да можеш да използваш клюна за разпознаване?
Хубаво, недей да мислиш за рибарки, само се навиваш още повече и започваш да се чувстваш глупаво,
мисли за нещо по-окуражаващо. Какво ще кажеш за совите? Боже, ама ти обожаваш совите, а не си се сещал за
тях от цяла вечност. Така си лежа в мрака, с една ръка
върху мекото коремче на Беки и с другата върху наболата си брада и си представям сови. Дебелите им глави
без вратове. Бистрите кехлибарени очи. Начинът, по
който обръщат главата си – сякаш махаш капачкатаглава от онези фигурки с пяна за вана от детството. Завърташ я така, че да гледа точно в обратната посока.
Перата им. Полетът на забулената сова – толкова мек,
толкова безшумен.
Тръбите в блока. Течът. Лееше се през тавана на
дневната, сякаш си пуснал чешмата. А татко го нямаше. Нямаше го, за да иде на покрива и да го оправи.
Казвахме на мама да се обади в общината. Сестра ми
вдигна телефона. Не знаеше никакви номера. Свърза се с някого. Не знам с кого, но това доведе до още
едно обаждане, после до още едно. Дъждът се изливаше безспир в къщата ни. Най-накрая от общината дойдоха двама. Една от отводнителни тръби на покрива
беше запушена. Обясниха ни, че е запушена с кости и
с козина, и с малки черепи на полевки, мишки и земеровки. Предполагали, че е забулена сова – използвала
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покрива ни за трапезарна маса. А сестра ми се развика
на мама:
– Ти си виновна, ти. Виновна си, че татко си тръгна.
Мама нищо не направи, само си стоеше там. Човекът
се почувства неловко. Тръгна си. Но сестра ми още викаше по мама заради татко. Опитай се да не мислиш за
татко. Още сови.
Забулената сова. Чухал, полярна сова, бухал, домашна кукумявка, малка кукумявка, горска улулица, ястребова сова, горска ушата сова, блатна сова, това е.
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родим из мочурищата. Приближаваме един
зъбер. Мисля, че виждам гарваново гнездо,
но след като проверявам през бинокъла, се
оказва изоставено. Все пак доказва, че районът е подходящ за нашето търсене. Продължаваме да
вървим. Ашли е на известно разстояние зад нас. Едва е
казал и думичка от сутринта. Небето е мрачно, в далечината се виждат тъмни облаци, но май са прекалено
високо, за да завали. Районът на Езерата има една от
най-добре изследваните популации на гарвани във Великобритания. Само че гнезденето в клоните на дърветата не е много характерно, така че имаме по-голям
шанс да намерим скално гнездо. Скалите стърчат нагоре като строшени кости и хвърлят драматични сенки.
Неравният терен и отвесните зъбери, които често
се срещат по пътя, говорят, че мястото е доста опасно
за овцете, представям си колко са паднали в клисурата и са загинали веднага от удара или са си счупили
краката и са умрели от глад по-късно. Чудесна мърша.
Много овце има наоколо, някои са доста застрашени,
застанали на ръба на някой отвес, хрупайки жилавата трева. Намираме овчи кости, оглозгани до голо. На-
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тъкваме се и на цял труп, с откъсната глава, която се
въргаля на няколко крачки. Рано е за сезона на агнене,
но намираме и едно-две съвсем малки агнета, на не повече от ден или два.
Гледаме ги как се гушат в майките си за защита.
Краката им едва удържат тежестта. Колко различно изглежда агнето от възрастната овца. Виждаме и
други овце с издути кореми, пълни с неродени агнета, вероятно ще се родят съвсем скоро. Сезонът на агнене е сезонът на пиршествата за гарвана. Случват се
много произшествия – мъртвородени животни, изтощени майки, слабички новородени, неспособни да се
вдигнат на крака, а винаги след раждането остава и
плацентата, която има отлична хранителна стойност.
Много от овцете са прекалено изтощени, за да се изправят. Да не говорим за пододерматита и другите
разни болести. Ако се случи и по-сурова пролет, това
увеличава още повече нещастните случаи.
Лисиците, мишеловите и орлите, дори червените
кани ще са първи на масата – отварят трупа и разкриват вътрешностите. Изяждат най-вкусното месо, найдобрите пържоли – врата, гърдите, плешката, бута,
шията и флейките, и оставят по-малко апетитните карантии на гарваните. След като и гарваните приключат с угощението, остатъците се изяждат от враните и
дори от свраките. Най-последните неядливи парченца
ще дадат живот на личинките на мухите, които ще се
превърнат в храна за други птици, а тези други птици
са плячката на големите хищници. И така си върви –
животът изяжда живота, който изяжда живот.
Както всички хищни птици, гарваните правят погадки от несмлените остатъци от храната. Намираме
една малка сива бучка, която би могла да е от гарван.
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Разтрошавам я с пръсти. Стрива се на сива пудра от
вълна и козина и парчета кости. Оставена така на открито, погадката бързо се разпада, така че тази трябва да е скорошна, а това показва, че мястото е любим
район за прехрана. Започвам да се вълнувам. Може би
гарванът е ползвал черепа за стойка и е следил обстановката, докато е кълвал от месото.
Мощният клюн на гарвана е с идеалната форма за
разкъсване на плът. Противно на страховете на мнозина пастири, ми се струва почти невъзможно един
гарван да нападне здрава овца или овен. Ако животното е болно – тогава нещата стоят другояче. В този
случай гарванът ще се притече на помощ и ще добута
животното до ръба, където да намери смъртта си. Найпросто казано – ще ускори процеса. Според прочетеното сутринта обаче, май съм бил в грешка за агнетата
– агнетата са друга работа, и въпреки че не е в размерите, в които параноичните фермери си го представят,
гарванът е способен да нападне и да убие агне. Значи
не съм бил прав – гарваните са убийци.
Гледам ги овцете около мен – изглеждат безжизнени и глупави. По цял ден само преживят безвкусната
жилава трева. По някакъв начин гарванът дори спасява агнето от ужасната му съдба – да се превърне в
скучно възрастно животно. Харесвам агнетата, но като
пораснат, вече ми е минало.
Един от проблемите при гарвана, обаче, е начинът,
по който се храни. Май има лоши обноски на масата.
Обикновено започва болното животно, като изкълвава очите му. После езика. Може да звучи отблъскващо,
но очите са много хранителни и лесно се изваждат. А
е и доста хитро, като се замислиш. Избождането на
очите осигурява храна. Сляпото животно е почти като
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мъртвото животно. Понякога овцата се претъркулва
по гръб и повече не може да стане. Подло е, но е идеална възможност да си кацнеш там и да започнеш да
си кълвеш. Овцата ще умре и манджата ти е осигурена
за цялата седмица. Може дори да е за две седмици. И
гарванът си има малки, които да изхранва.
Освен това, добрият пастир би трябвало да си следи
стадото, така че вината си е негова всъщност. Смайлър
май не си пада по птиците. Вчера разправяше, че понякога крадат зайците от капаните му, но зайци има
много, достатъчно и за птиците, и за хората. А и Смайлър откъде знае, че крадецът е гарван? Със същия успех може да е лисица. Що се отнася до гарвана – той не
е претенциозна птица. Да, няма да откаже едно хубаво
парче овнешко, но също така яде яйца, бръмбари, ларви, семена, пъпки, ядки и плодове. Намираме още една
погадка. Приклякам и я разглеждам. Беки прави същото. Ашли е някъде в далечината. Подавам я на Беки. Тя
я обръща в ръката си и ми я връща.
– Сигурен ли си, че е точно това? – ме пита тя.
Разтрошавам я в дланта си. Сред сивия прах, козината, костите и вълната, намирам дебел гумен пръстен.
– Виж – казвам и надигам пръстена. Тя го взима.
– Какво е това?
Обяснявам ѝ, че фермерите го използват, за да отстраняват опашките на агнетата и за да кастрират
мъжките. Често се среща в погадките на гарваните.
Има още парченца камъни и пясък и аз ѝ казвам, че птиците ги поглъщат, за да улеснят смилането на някои
по-твърди храни, които поемат. Това е, което наистина
обичам в Беки. Обяснявам ѝ всичките тези работи, но
тя не смята, че това ме прави странен. Всъщност ми се
струва, че ѝ е интересно. Представям си как разказвам
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същите неща на мама или на сестра ми. Щяха просто да
реагират с едно „Пфу, отвратително“ и да правят физиономии. Това не е отвратително, това е животът. Следваме пътеката на овцете, която се вие нагоре покрай
някои впечатляващо големи скали.
Гарваните могат да бъдат и пирати. Не е необичайно за един гарван, даже по-скоро за двойка гарвани, да
открадне на блатната сова някоя полска полевка например. Мисля си за гарваните в Лондонската кула, за
онзи човек, който им купува прясно месо всеки ден и
те, при все това, ровят из кофите за недоядени шоколадови десерти, чипсове и сандвичи. Вече сме наближили една канара и сме почти в сянката ѝ. Спираме се
да се огледаме и в този момент го забелязвам. Задържам бинокъла върху тъмната форма в небето. Вярно,
че от такова разстояние, като нищо може да е врана, но
в следващия миг прави нещо, от което веднага разбирам, че това е гарван. Преобръща се.
Първо се издига нагоре, след това се плъзга плавно,
после прибира криле и се търкулва по гръб. Остава така
за две или три секунди, обръща посоката на движение,
като се завърта наобратно, и пак разперва криле, политайки отново по нормалния начин. Тази демонстрация
ми взема дъха. Мълча и само наблюдавам как лети. А
той го прави отново и отново, като всеки път снижава
малко височината, от което изглежда сякаш се прекатурва във въздуха. Беки е застанала наблизо, чувствам
присъствието ѝ до себе си и се обръщам, за да видя как
тя се е загледала в птицата. Подавам ѝ бинокъла. Тя
го взима и насочва взор към необичайната въздушна
акробатика. Той сякаш я повтаря отново, само за нея.
Обгръщам я с ръка и я притискам.
После се появява още един – вероятно партньорът.

- 175 -

Майкъл Стюарт

Наблюдавам как тихо се издигат, политайки право
към силния вятър. Веднага след това едновременно
се гмурват с главата напред и с почти прибрани криле. Спират внезапния порив надолу, улавят вятъра и
политат рязко нагоре. Наваксват с елегантна лекота
загубената височина. Редуват в идеален унисон пропадане, усукване, гмуркане и изкачване. Сега са над
скалата, където към тях се присъединява още една
двойка. Без един звук започват подобен танц на около
стотина ярда оттук. Двете двойки летят една към друга, почти допирайки криле, а после и четирите птици
изпълняват една и съща акробатична програма – пропадане, усукване, гмуркане и повторно изкачване.
Шоуто продължава около десетина минути, после
двете двойки отлитат на север.
– Леле – обажда се Беки и ми подава обратно бинокъла.
Все още съм безмълвен. Тя стисва ръката ми и ме
целува. Мисля си, че това е най-перфектният момент
в живота ми. Че цял живот съм полагал усилия, за да
стигна до този момент – да прегръщам Беки, да целувам Беки, сред мочурищата на Хелвелин, докато за
пръв път наблюдавам четири гарвана в най-красивия
и най-грациозен полет, който някога съм виждал. Обвивам ръце около нея и откъсвам устни, борейки се за
глътка въздух. Придържам я плътно до себе си, в очите
ми има сълзи, а в гърлото – буца, като онези на гарваните. Притискам се към нея, не искам да види очите
ми. Прегръщам я така може би минута време, треперейки, усещайки тялото ѝ до моето.
– Хайде, да ги последваме – казва. Ашли все още е
на известно разстояние от нас, в сянката на скалата.
Може би ще види, че е нежелан и ще се махне. Движим
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се с добро темпо в посоката, в която се отдалечиха гарваните. Заобикаляме канарата, а пътеката на овцете
тръгва надолу, така че започваме да се спускаме по
хълма и ги виждаме в далечината – реят се и се въртят
в спираловиден полет. Ускоряваме крачка, но все пак
внимаваме, не искаме да ги притесняваме. Те явно са
забелязали плячка. Наблюдаваме как кръжат ли, кръжат над нея. После единият се пуска и пикира, докато
не се приземява. Пристъпваме внимателно към него.
Той се приближава към грамадата на земята – набелязания труп. От далече ми е трудно да преценя какво
е, но най-вероятно е овца. Приближаваме се. Гарванът
подскача и хлопа с криле на около пет ярда или малко повече от тялото. В този момент каца още един, но
от другата страна – приблизително на същото разстояние. Следват един и същ ритуал – пляскат с криле,
подскачат нагоре-надолу, на няколко фута от земята.
После пристъпват наперено, преди да заподскачат отново. Единият се покланя и отваря масивния си клюн.
Разтръсква глава. Другият накланя своята, сякаш се
опитва да улови казаното от първия. Протяга глава назад с клюн, насочен към небето. Прави това няколко
пъти, преди да започне отново да пристъпва и да се
приближава към трупа. Към тях вече се присъединява
и другата двойка, които също кацат по един от всяка
страна. Правят по няколко крачки и скачат. Махат с
криле. Гарванът, който кацна пръв, се приближава към
трупа, после отново се отдръпва. Ние се присламчваме
още по-близо. Плячката им е в една кална канавка и е
покрита с нечистотии, така че все още е трудно да се
различи какво е. Но ще да е доста едра овца и ще послужи за храна на всички, дори ще остане.
Водачът се качва върху трупа, подскача няколко пъти
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отгоре му, плясва с криле и отлита на около два или три
ярда. Другите птици реагират, като се приближат още
малко. Водачът отново скача върху тялото. Клъвва туктам преди да се настани върху главата. Бърка в черепа
и изтръгва едно око, от което се полюшват кървави
нишки. Отваря човка и го поглъща цялото. Една от
другите птици също се покатерва върху козината и
започва да подскача. Ние се приближаваме още, но
внимаваме да не притесним гарваните, ала когато
стигаме толкова близо, изведнъж осъзнавам, че този
труп не е от овца – прекалено голям е. Дали не е елен?
Присламчваме се толкова близо, колкото да не
стреснем птиците и в този момент разбирам, че трупът
е на човек. Поглеждам Беки и по изражението на
лицето ѝ ми става ясно, че и тя е забелязала. Тя ме гледа
втренчено и без да си кажем и дума, се приближаваме.
Когато стигаме на няколко ярда от тялото, водачът –
от клюна му все още висят кървавите нишки, отлита.
Останалите го последват. Мъж е. Едър мъж. Първо
виждаме обувките му със засъхналата по тях кал,
после панталоните и палтото – целите в кал. Стигаме
до главата с липсващото око. Устата му е отворена, но
има толкова много мръсотия по лицето, че е трудно да
различим чертите. Виждам как Беки поставя ръка пред
устата си, за да не повърне, докато се приближаваме
още. Сега вече и на мен ми става зле. Главата гледа към
нас с празната си очна кухина. Лицето е покрито с кръв
и кал.
– Боже – казва тя.
Взирам се в трупа, и двамата се взираме, неспособни да продумаме. Просто стоим тихо и гледаме тялото.
После Беки идва до мен и ме хваща за ръката. Стиска
я силно.
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– Трябва да съобщим в полицията – казва.
– Да, ей сега.
Това е нещо, което не можем да направим и тя много
добре го знае.
– Да отидем в полицията.
Поклащам глава.
– Моля те, ела с мен в полицията, за да им съобщим.
Не отвръщам, просто се взирам в трупа. После
казвам:
– Дейв ще ме хване.
– Тогава иди в полицията преди да те хване. Това е
единственият ти избор.
Отново стисва ръката ми. Да се предадем в полицията значи да изберем по-малкото зло. Ще ни предпазят
от Дейв. А ако съобщим за това нещо, ще направим добро дело. Това ни поставя в добра светлина. От друга
страна, може да ни навлече още сума ти неприятности.
Не знам какво да кажа. Ашли вече ни е настигнал, но се
спотайва по-назад. Гледа ме и клати глава. Все още не
схващам съвсем цялата ситуация. Продължавам да се
взирам в трупа и се опитвам да осъзная, че тази буца
месо всъщност е мъртъв човек.
Тогава забелязвам чорапа му, който се подава изпод
крачола на панталона. Приближавам се да погледна
по-отблизо. Спортен чорап, всъщност футболен чорап
на Блекбърн Роувърс.
– Това е Смайлър – обявявам и поглеждам към Беки.
Тя отвръща с изражение на шок. Лицето на Ашли е безжизнено.
– Не, не може да бъде – казва тя.
Вадя едно парцалче от джоба си и отивам при главата. Гледката е отблъскваща, но успявам да си наложа и забърсвам калта около устата. Смайлър е, няма
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грешка. Белезите от двете страни на устата са там. В
главата ми вече няма място за съмнение. Не знам какво да правя, гледам Беки, но тя е замръзнала на място,
после хвърлям поглед на Ашли и осъзнавам какво се е
случило.
– Ти? – Беки ме зяпа и клати глава. – О, Боже. – Отново клати глава.
– Какво? – успявам да промълвя най-после и соча
към Ашли. Той не казва нищо, само клати глава.
– Ти го направи. Признай си.
Следва дълга пауза. Накрая заявява:
– Направих го за теб.
Гледам него, после към Беки. Тя още е в шок. Клати
глава, трудно ѝ е да осъзнае какво става.
– Какво? – дръзвам най-накрая.
– Искаше да видиш тъпите птици, е, видя ги в крайна сметка.
Просто се взирам в Ашли, имам чувството, че не съм
го чул добре и се налага да повторя думите му на глас,
докато смисълът не започне да ми се прояснява.
Поглеждам към Беки, тя клати глава.
– Не... Не...
Отивам при нея. Опитвам се да я успокоя, но когато
обвивам ръка около нея, тя се отдръпва. Опитвам се да
я задържа в прегръдките си, но тя ме избутва. Обръща
гръб на гледката и тръгва обратно по пътеката към канарата.
– Беки!
Тя ускорява ход и продължава да се отдалечава.
Хуквам след нея и я настигам. Хващам я за ръката. Тя
отново ме избутва, този път с повече сила.
– Беки, къде отиваш?
– Разкарай се.
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– Ама къде отиваш?
– Махам се от теб.
Не разбирам какво иска да каже. Защо иска да се
махне от мен?
– Ти си луд.
Нямам думи, в гърлото ми е заседнала буца от емоции. Протягам ръце в молба, но тя само се взира в мен
и в този момент осъзнавам, че ме гледа по същия начин, по който аз гледах Ашли – с пълно отвращение.
После хуква.
Побягвам след нея, но се спъвам. Изправям се, продължавам да бягам, накуцвайки, но вече е късно, не успявам да я настигна. Куцам след нея още триста ярда,
преди да изчезне зад канарата. Няма я. Спирам, поемам
си дъх. Не чувствам нищо, само скованост. Обръщам се
към мястото. Трупът е още там. За миг си помислих,
че може да съм си въобразил. И Ашли е все още там.
Стои над мъртвото тяло и хвърля сянка върху лицето
на мъжа. Над тях се появява двойка гарвани. Високо са
и се издигат още по-нагоре в разширяваща се спирала.
Чакат да се махнем, за да започнат банкета.
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огато имахме апартамента в Ордсъл, мама
беше сама за известно време. Всъщност
за доста време. Имаше един тип, който
живееше в апартамента срещу нас. Ричард –
така се казваше. Учил за готвач по едно време – така
ми беше казал, но вече приготвяше само сандвичи с
пържени яйца. От време на време ходех у тях. Първо
не ми харесваше как звучи сандвичи с пържени яйца,
но като опитах веднъж, с изненада установих, че с
повечко червен сос ми бяха доста вкусни. Мама беше
необвързана и Ричард си мислеше, че има шанс. Не
схващаше, че мама всъщност въобще не се интересува
от мъже по онзи начин, а пък аз не му казвах, защото
ми харесваше да се навърта наоколо. Разпитваше ме за
това какво си мисли мама за него и аз все му разправях,
че тя го харесва, което не беше същинска лъжа.
Той започна да пуска бележки под вратата. Винаги
сгънато парче хартия с името на мама отгоре. Някакви
глупави работи като например „страхотен филм – довечера по АйТиВи от 8“ или пък „чета една книга от
библиотеката, много е добра“. Понякога надрасквах
някой отговор отдолу, ако имаше място и го пусках
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обратно под неговата врата – „трябва да ми разкажеш
после“ или „дай ми я, като свършиш“. Не се подписвах
от нейно име, но можех да имитирам почерка ѝ. Това го
мога откакто ни дадоха тетрадки за домашна работа в
началното училище. Всъщност беше една от причините да ме изключат. Всъщност тогава бях написал едно
писмо до учителя от нейно име, в което обяснявах, че
не мога да влизам в часовете по физическо, защото
имам здравословен проблем. Бях пропуснал да спомена какъв и той взе, че се обади на мама вкъщи, за да я
пита.
Както и да е, в случая със съседа не подписвах бележките, така че в съзнанието си не лъжех. Не е моя
вината, че почеркът ми прилича на маминия и не бях
виновен, задето Ричард смяташе, че бележките са от
мама. Почеркът на мама е ситен и равен, но тя някак си
навлиза със сила в думата и на средата като че ли просто я изоставя, в резултат на което, там където трябва
да са последните букви се вижда само една криволичеща линия. Тогава си мислех, че почеркът на Ричард е
като гласа му. Почти шепот. Едва оставяше следа върху
хартията. Но беше мил и го харесвах. Даваше ми да пийвам от неговата бира. Наливаше ми по малко в чашка.
Все пак не толкова, че да се напия, може би не повече
от четвърт кутийка. Беше срамежлив човек всъщност,
но в моята компания не беше такъв. Не излизаше много, но понякога чувах как тръгва нанякъде към десетединадесет вечерта и не се връща до сутринта.
Веднъж, докато бях у тях, ме помоли да ида до магазина и да му купя хляб и мляко. Даде ми две лири и
каза, че мога да похарча рестото за нещо сладко. Навън
валеше силно и докато вървях към изхода, забелязах
голям зелен анорак на закачалка зад вратата. Върнах
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се в стаята да питам дали мога да го взема, но той говореше по телефона. Помислих си, че едва ли ще има
нещо против и го облякох. Беше ми доста голям. Слязох долу с асансьора. Ръцете ми проучваха съдържанието на джобовете. В единия имаше някакви камъчета,
в другия – нож. Малко джобно ножче. Бръкнах във вътрешните джобове. В единия имаше дървена дръжка.
Влизаше в подплатата. И още един нож, но доста поголям. В кожен калъф. Пуснах го обратно в подплатата
на анорака. В горния джоб имаше нещо меко – черна
маска. Чувствах се странно да нося анорака, като че
ме караше да мисля някакви определени неща. Не се
чувствах съвсем на себе си в него. Купих мляко и хляб,
и малко бонбони и върнах дрехата на закачалката зад
вратата.
Не казах на Ричард, че съм я обличал, нямаше смисъл. Мислех си, че трябва да има разумно обяснение на
това, което открих. Може би го използваше за риболов,
а нещата в анорака служеха за ловене на рибата. Имаше няколко човека в блока, които ходеха да ловят на
канала. Нищо странно. След около две седмици с мама
гледахме телевизия и дадоха местните новини. Някаква жена била нападната при Блек Фрайърс. По някаква
причина общината беше превърнала един от високите
блокове в студентско общежитие. Жената учеше в Салфордския университет. Блокът беше в средната част и
за да се приберат, на студентите им се налагаше да минат през комплекса.
В началото, когато се заселиха там, си изглеждаха
както по принцип изглеждат студентите. Тесни дънки
или клинове, големи грозни ботуши, боядисани коси
или някакви шантави прически, тъпи бижута. Но само
за около месец живот в общежитието всички момчета
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се сдобиха с прически като на Оейзис или се подстригваха ниско и започнаха да носят свободни дънки и кецове, тениски и горнища на анцузи. Вместо злато взеха
да се накичват със сребро. Момичетата също се промениха и почнаха да носят подобни неща. Боядисваха си
косите в русо или кестеняво, наместо червено или черно, отърваваха се от грамадните ботуши и ги сменяха с
обувки. Та някакъв ѝ беше скочил около полунощ, докато се прибирала към къщи през комплекса. Успяла
да се измъкне и да го надбяга.
Показаха фоторобот на човека и странното беше, че
приличаше малко на Ричард. Мина около седмица и
последва ново нападение. Този път жената била обект
на сексуално насилие. Питах мама какво е това „обект
на сексуално насилие“ и тя ми каза само, че това било
нещо, което мъжете причинявали на жените. Беше станало предната вечер, пак около полунощ. Бях чул Ричард да излиза около единайсет. Бях заспал скоро след
това и не знам кога се беше прибрал. Притесних се. Реших, че може да е бил Ричард. А пък заради бележките,
които му пращах, той си мислеше, че има нещо с майка
ми. Продължи да говори за нея, да ме пита дали да не я
покани на среща. Нямах смелост да му кажа.
Пазех тайната в себе си. Исках да кажа на мама за
Ричард, но се боях, че тя ще тръгне да се разправя с
него и двамата ще разкрият работата с бележките. А
то беше точно след като ме изключиха за подправеното писмо, та бях много предпазлив. Обещах си нещо.
Ако още една жена бъдеше нападната и Ричард бе навън по това време, щях да кажа на мама и да си понеса
последствията. Минаха още две седмици и вече си мислех, че ми се е разминало, но същата вечер дадоха по
вечерните новини за една друга жена, пак студентка,
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която била станала „обект на сексуално насилие“. Не
можех да съм сигурен, но ми се струваше, че бях чул Ричард да излиза късно предната вечер. Питах мама дали
това „сексуално насилие“ е болезнено. Тя ми отвърна,
че било много болезнено. Щях да ѝ кажа, наистина, но
реших първо да питам Ричард къде беше ходил. Да му
дам шанс да обясни.
Отидох при него. Направи ми сандвич с пържено
яйце и много червен сос. Сипа ми малко от неговата
биричка. Пушеше една от цигарите, които си свиваше
сам. Искаше да разбере още неща за мама. Аз само чаках
подходящия момент, преди да го питам къде беше ходил предната нощ, когато през прозореца долетя едно
стоманено кълбо с размера на топче за игра и удари
стената точно зад нас. Не е лесно да уцелиш прозорец
на седмия етаж. Трябва да са го метнали с катапулт. Ричард ме хвана и залегнахме. Пролази до прозореца, но
хлапетата, които бяха стреляли, вече бягаха.
Пита ме дали мога да пазя тайна и аз му отвърнах,
че мога – което си беше истина. Каза ми, че бил част от
доброволна група за поддържане на обществения ред.
Питах го какво е това. Обясни ми, че били много хора и
се опитвали да изгонят наркопласьорите от квартала.
Бях чувал за това. Съседите бяха коментирали по
въпроса. Каза, че един от пласьорите разбрал кой е
и стоманеното топче било предназначено за него.
Всичко звучеше много логично. Повярвах му. Така и
не можех да си го представя да „насилва сексуално“
някоя жена, въпреки че не знаех какво точно е това.
Бях виждал колко е мил с мама.
Работата беше, че не можех да си го представя и
като някой, който опазва обществения ред. Не че
ми беше съвсем ясно и това какво е, но бях чувал, че
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включва много насилие. По-късно разбрах какво правят тези хора и е доста брутално. Бяха ми разправяли,
че веднъж хванали един от предполагаемите наркопласьори, завлекли го в апартамента на един от групата и го вързали за стол. Измъчвали го и го подредили
много лошо. Наложило се да ходи в болницата и да го
зашиват с доста шевове. Предполагам, че е лесно да добиеш грешно впечатление за някого.
Въпреки че с Ашли не сме приятели от много време,
наистина си мислех, че го познавам достатъчно добре
и определено не бих го определил като убиец. Знам,
че уби брата на Дейв, но това беше нещастен случай.
Може би и убийството на Смайлър беше нещастен случай. Но той каза, че го е направил за мен. Това каза – за
да мога да видя птиците, гарваните. И точно това не
мога да разбера.
Карам крадена кола, а Ашли е до мен с картата на
коленете си. На път сме за Шотландия. Идеята е моя.
Когато бяхме в Дъмфрис, наоколо нямаше жива душа.
Можеше да обикаляш с дни и да не срещнеш никого.
Изглежда като подходящо място да се покриеш. Ашли
не беше особено въодушевен, но и не спори с особено
желание. Не мисля, че който и да е от двама ни може да
разсъждава правилно в този момент. Не мога да спра
да мисля за Беки, а погледът, с който ме удостои преди да избяга, все ми е пред очите. Сякаш аз и Ашли, и
Смайлър, и гарваните... сякаш всички сме от един дол
дренки. Окаляни с мръсотията на този свят. Нещо, до
което не искаш и да се приближиш, камо ли да докоснеш.
Опитвам се да не мисля за случилото се. Единственият начин да изхвърля гледката на покрития със засъхнала кал труп на Смайлър и ужасения вид на Беки
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от главата си, е да се съсредоточа върху птиците. Всеки път щом някоя от тези картини изскочи в главата
ми, веднага я замествам с образа на вълнолюбката.
Едно от най-хубавите неща от това пътешествие до
Дъмфрис и Галоуей, освен скалния орел, беше, че видях няколко вълнолюбки. Не са много по-едри от врабче, целите черни с бяла задница. Първо видях една самотна. Пърхаше над водата близо до пристанището
– крилете ѝ разперени под формата на V, а крачетата
ситнеха по вълните. После видях и още. Един риболовен кораб навлизаше в пристанището и пет-шест вълнолюбки играеха в килватера. Отметнах си птицата
в списъка. Само че никога не съм виждал по-рядката
вълнолюбка на Лийч, а много ми се иска да хвана точно такава. Бих казал, че е малко по-едра от обикновената вълнолюбка. Друга разлика е, че тази на Лийч
има раздвоена опашка.
Можем да се покрием за малко там, не знам, наистина не знам. Ашли почти не е говорил. Когато ми хрумна идеята за Дъмфрис, той само кимна. Смрачава се.
Мисля за следващия ни ход. Все още имаме малко пари
от наркотиците. Може да преспим в някой пансион. В
Дъмфрис има много такива. Но пък може да изглежда
подозрително. Обмислям го, когато Ашли заявява:
– Анди е мъртъв.
Не знам защо ми го казва това, понеже и двамата
много добре знаем, че Анди е мъртъв. Странно е, че
казва точно това, при положение, че не е продумал и
дума от няколко часа насам. После казва:
– Дейв ще ни утрепе. Мъртви сме.
Обмислям казаното. Дейв може да ни убие, само ако
ни хване. А си мисля и за онова, което каза Беки – да
отидем в полицията. Вече два пъти говорих на Ашли за
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това, но той само клатеше глава и двата пъти. Това, което трябва да направя, е да убедя Ашли, че така е редно, но убийството на Смайлър не е било случайност
или самозащита и ще ми е трудно да накарам Ашли да
идем в полицията.
Пак го питам:
– Защо го направи?
– Казах ти.
– Нападна ли те?
Пак се сещам как се боксираше с невидим противник. Няма съмнение, че на Смайлър леко му хлопаше
дъската. Лесно мога да си представя как се е скарал с
Ашли и са се сбили. Може би Смайлър е бил пиян и е
паднал и си е ударил главата на печката. Много обяснения има, които да оправдаят Ашли.
– Направих го заради теб.
Това просто няма никакъв смисъл. Той никога не
е демонстрирал и най-малък интерес към птиците.
Като се замисля, никога не е демонстрирал и особен
интерес към мен. Направо се чудя защо се сближихме.
За мен той беше от готините момчета, коравите пичове – обект на очарование. Но аз за него? В следващия
момент схващам каква е работата – той въобще не е
от готините. Той е поредният аутсайдер. Момичетата,
с които се закачаше онзи път – те не му обръщаха никакво внимание. Той се нуждае от мен, за да се чувства
добре, понеже аз го виждам такъв, какъвто му се иска
да бъде. Само че вече не е така.
Стъмва се и вали. Забелязвам полицейска кола в
огледалото за задно виждане. Нищо не казвам, седя
си и се надявам да отмине. Само че не отминава, ами
кара точно зад нас. Ашли не забелязва. Изведнъж
сините светлини започват да мигат, а сирената да
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вие. Ашли поглежда в огледалото. Виждам паниката,
изписана на лицето му. Натискам газта. Полицията ни
следва. Настига ни. Излизам от пътя, но полицейската
кола продължава след нас. Спирам колата и двамата
изскачаме отвътре. Притичваме през пътя под дъжда
и скачаме в храстите. Двама полицаи ни преследват, но
не след дълго успяваме да им избягаме.
Бягаме покрай задните дворове на къщи, през тесни
пасажи, по задни улички. Спираме и си поемаме дъх.
В покрайнините на някакво градче сме. Не сме много
далеч от Хелвелин. Според атласа това най-вероятно е
Карлисъл. Ще се наложи да прекараме нощта тук и да
тръгнем за Шотландия на сутринта, освен ако не успея
да предумам Ашли да идем в полицията. Ако го убедя, че убийството на Смайлър е било нещастен случай,
може и да се съгласи. Чакам да си поеме дъх и питам:
– А сега какво?
Настаняваме се в пансион. Казваме, че имаме осемнайсет. Не мисля, че жената ни вярва, но не задава
въпроси, просто ни завежда в нашата стая, която е на
последния етаж на къщата. Има тавански прозорец и
можеш да видиш лунния сърп, пречупен през мокрото от дъжда стъкло. Приготвям по чаша чай и за двама ни. Седим тихо на леглото, пием си чая. Това е поредният от онези дни, в които се случват куп странни
работи. Да откриеш за пръв път гарвани, да откриеш
мъртво тяло, да разбереш, че мъртвото тяло принадлежи на някого, когото си познавал и да осъзнаеш, че
онзи, който го е убил, е най-добрият ти приятел. После
загубих Беки; отново съм беглец; откраднах кола; полицията ме преследва; установих, че най-добрият ми
приятел не ми е най-добър приятел, а сега сме тук – в

- 190 -

Крал Гарван

този таван под наем, седим на леглото и си пием чай.
Вече не е забавно. Всеки път, като се сетя за Беки, се
чувствам празен и болен, а не мога да спра да мисля
за нея. Няма нищо общо с „Градските ченгета“. Като
за начало, всичко това продължи твърде дълго. Дори
и извънредният епизод с удължено действие трябва
да свърши в някакъв момент. На Ашли нямам какво да
му кажа, няма и смисъл. Не искам дори да го погледна.
Пускам съобщение на Беки. Седя на леглото и чакам
да ми прати отговор, обаче нищо. Дали го е получила? Или просто се прави, че не е? Сигурно си мисли, че
съм като Ашли, но аз не съм като него. Не убивам хора,
само без да искам. Със сигурност не убивам хората, за
да ги използвам за примамка. Мисля си, че трябва да се
измъкна от тази ситуация и да се върна при Беки възможно най-скоро. Единственото решение е да отида в
полицията. Може да отида сам, да призная всичко, но
какво да призная? Мога да кажа, че съм изпуснал някъде Ашли и не знам къде е.
Кой знае дали някой изобщо е намерил Смайлър.
Сигурно обикалят разни туристи и пастири, но е възможно още никой да не го е открил. Ако ида сега в полицията и им разкажа за Дейв, преди да са разбрали
за Смайлър, може и да ме защитят. Истината е, че не
знам какво да правя, а вече не издържам тази тишина.
Тишината ми казва, че стоя в една стая с убиец. Тишината ми казва, че Беки си е отишла от мен. Тишината
не е хубаво нещо. Протягам се към телевизорчето и го
пускам. Прещраквам каналите и виждам моя снимка
на екрана. По принцип нямам много снимки. Тази е от
миналата година, мама си изпробваше камерата на новия телефон. Значи мама им е дала снимката, мисля си.
Защо ще го прави?
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После картината се сменя и на екрана се вижда един
репортер, застанал пред нашето училище. Той казва:
– Момчето, което бе обявено за изчезнало преди
три дни, се казва Пол Купър, – само дето не споменават нищо за другото изчезнало момче, не казват нищо
за Ашли О’Кийфи. Снимката ми се появява отново. Три
дни, на мен ми се струва много по-дълго. Защо обявяват само мен, а Ашли – не? Може пък да става по азбучен ред. И все пак не ми харесва, че съм пръв.
– Пол Купър е ученик в гимназия Роузуей в Салфорд.
Вече е бягал много пъти от училище и е бил изключван.
Пак показват училищния вход и репортера. Вижда
се и синьото мече на бодливата тел.
– Полицията иска да разпита момчето във връзка
със смъртта на Брайън Смит, чието тяло бе открито в
Хелвелин този следобед.
Чудя се кой е този Брайън Смит, а после се усещам,
че това трябва да е Смайлър.
– Предполага се, че младежът кара откраднат автомобил. Описанието му съвпада с описанието на момчето, забелязано да краде кола в Кендал.
Значи затова го дават по местните новини. БиБиСи
Кумбрия или както е там.
– Автомобилът бе открит в Хелвелин миналата вечер. Полицията моли свидетели, които разполагат с
някаква информация за това къде се намира момчето,
да се обърнат към служителите на реда.
Поглеждам Ашли. Вторачил се е в телевизора. Изключвам го.
– Виж – казвам, – не можем да останем тук. Ако собственичката е гледала новините, ще се обади в полицията.
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Ашли май не схваща какво му говоря. Ставам. Разтрисам го. Удрям му шамар, удрям го по лицето. Накрая
му бъркам в окото. Нищо. Отивам до прозореца и го отварям.
Движим се по покривите на поредица долепени
една до друга къщи. Разместваме някаква керемида и
тя пада долу. Надниквам над ръба да видя дали някой
не ни е забелязал, но улицата е пуста. Продължаваме
да вървим. Ашли получава съобщение. Спира, за да го
прочете. Разтърсвам го и му вземам телефона. От Дейв
е и гласи: „Идвам“. Подавам апарата обратно на Ашли.
Дейв явно е гледал новините от мястото, където се намира – може би някой хотел в Кендал. Кой знае? И все
пак, по-скоро би отишъл в Хелвелин, отколкото в Карлисъл, така че печелим още малко време. Стигаме до
края на покрива. Намираме един улук и се спускаме по
него.
Крачим по улиците в търсене на скривалище. Все
още вали и много скоро вече сме подгизнали. Много се
тревожа, че книгите ми ще се намокрят, но са прибрани
в подплатата на палтото ми, така че би трябвало да
са о’кей. Най-после откриваме една празна къща с
надпис „Дава се под наем“ отпред. Заобикаляме отзад
и надникваме вътре. Тъмно е. Отивам до задния вход,
обвивам юмрука си с пуловера и избивам едно от
стъклата на вратата. Бръквам и освобождавам резето.
Вътре сме.
На долния етаж няма нищо, освен една вградена
кухня. Горе намираме двойно легло с матрак. Ще свърши работа за тази нощ.
– Виж, хайде да кротуваме тук сега – казвам. Но
Ашли е някак далечен. Свлича се в ъгъла на стаята и
започва да свива цигара. Не ми предлага, а и аз не ис-
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кам. Опитвам се да мисля трезвено. Ако Дейв отиде в
Хелвелин, какво става после? Няма нищо, което да ни
свърже с Карлисъл, нито пък някой, който да знае, че
сме отишли в Карлисъл. Беки. Може да се докопа до
нея. Опитвам се да не мисля какво ще ѝ направи. Тя
няма представа къде сме. Нищо не споменах в съобщението си, само, че съм на сигурно място и че ми липсва.
Защо не ми отговори? Може би Дейв вече се е добрал
до нея. Пращам ѝ още един SMS. Свършват ми парите в
телефона, имам само за още едно-две съобщения. Питам я дали е добре. Чакам отговор. Нищо.
Може да си е изключила телефона. Сигурно е с техните. Сигурно са седнали да вечерят, в онази стилна
дневна около онази камина и говорят за почивката
си. Не гледат телевизия, защото нямат телевизор. Ами
ако не е така? Ами ако са се прибрали вкъщи, заварили
са дома си разбит, а дъщеря им – изчезнала, отвлечена от Дейв. Или нещо по-лошо – сексуално насилена
и разфасована. Разфасована. Сексуално насилена. Разфасована и сексуално насилена. Сексуално насилена и
разфасована. Кръв по стените. Дейв е написал нещо по
стените на дома им с кръвта на Беки и то гласи: „Готови или не, аз идвам“. Опитай се да не мислиш за това.
Утре отиваш в полицията. Не можеш да отговаряш за
действията на Ашли, той няма нищо общо с теб, обаче
какво, ако Ашли каже, че аз съм го направил? Кой знае
какво ще направи той? Лежа в леглото. Спя. Опитвам
се да спя. Само че не мога. Мислите се блъскат в главата ми. Ашли, Беки, Дейв, Смайлър, полицията. Опитвам
се да мисля за птици, но и това не върши работа. За
пръв път се случва да не помогне, а не знам какво да
правя без птиците. Винаги са били до мен, винаги са
вършили работа.
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Мисля за всички хищни птици, но очите на всички
изглеждат студени и пълни с обвинение, като очите
на Дейв. Пробвам да мисля за други птици, но всички
гледат с такива очи. Тогава се появяват щъркелите.
Щом затворя очи и щъркелите са там. Беки още не ми е
отговорила. Какво да правя? Колко ли кредит има Ашли
в неговия телефон? Може да не е много, но е повече от
моя. Късно е. Може да си е легнала. Не мога да я виня, че
иска да си легне рано. Вероятно е заспала. Затова не ми
е отговорила, изключила си е телефона за през нощта.
Спри да се тревожиш зa нея. Но нещата са такива. Не
мога. Не мога да спра да се тревожа за нея. Има едно
аз, което слуша онзи, който се тревожи за нея и още
едно аз, което всъщност се тревожи. Сега споря сам със
себе си. Въртя се в кръг. Спри да се тревожиш. Ама не
мога да спра да се тревожа. Трябва да съм сигурен, че
е в безопасност. Почакай до сутринта, поспи малко. Но
не мога да спя, докато не разбера, че е наред.
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ервеногърба сврачка, горски бекас и гарван.
Да си кажа съвсем честно – надявах се на още
някоя и друга първа среща, но цялата работа
с гарваните някак развали очакването. Всъщност не очаквам нищо. Макар че е странно, защото
дори когато не очаквам нищо, пак неволно забелязвам
разни неща, например горе над главата ми в една термика кръжат два мишелова. Винаги ловуват от високо.
Чудя се какво ли могат да видят оттам. Сигурно са в
състояние да виждат от мили разстояние. До Хелвелин – нищо работа. Правя опит и успявам да прогоня
тази мисъл. Това всъщност са най-типичните за региона птици, макар че хората на земята не ги забелязват,
понеже не гледат толкова високо нагоре.
Приличат малко на орлите, само че са по-дребни и
не толкова впечатляващи. Наблюдавам ги как се реят
и се спускат рязко надолу, преди да се включат отново в термиката и да се издигнат леко нагоре. Летят
мили наред, без да плеснат с криле дори веднъж. На
такава височина се виждат и бързолети. Понякога и
чайки. Тогава забелязвам една сива чапла, лети ниско
над къщите. Опитвам се да не се разсейвам от птиците.
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Оставих Ашли да спи на матрака, наметнат с палтото
си. Оставих му бележка, в която обясних, че отивам да
намеря нещо за ядене. Че е по-безопасно да ида сам и
да ме чака, докато се върна.
Все още няма отговор от Беки, но имам няколко
пропуснати обаждания от мама, а и много съобщения
от нея. Взех си двайсетачка от джоба на Ашли. Би трябвало да успея да купя закуска за двама ни и карта да
заредя телефона за десет лири. Ще се обадя на Беки.
Няма смисъл да продължавам да ѝ пиша. Купувам си
местния вестник. Искам да видя дали не са писали за
нас и какво казват. Нахлузил съм си качулката и не би
трябвало да привличам внимание. Не се отличавам с
нищо особено, така че не съм толкова лесно разпознаваем. От орнитоложка гледна точка съм поредното
безлично кафяво птиче. Безинтересно за който и да
било. Чаплите са много търпеливи ловци и могат да
стоят неподвижно дълги периоди от време. Докато
стоиш на едно място си си добре. Рибата търси движението, не формата или цвета, само движението.
Още е рано, наоколо няма много хора. Минавам покрай един магазин за телевизори и се спирам да погледам. Няма нищо за нас. Един от телевизорите примигва, което не е добра реклама. По-добре да се изключи.
Има една жена с папка, но тя дори не си прави труда
да се обърне към мен, и две дебели момичета, които
набиват кренвиршки. Доста обичам кренвиршки. Последният път, когато ядох, беше преди три години.
Коледата на 2005-та. По телевизията даваха „Доктор
Ху“. Онази серия, в която докторът се регенерира. Роуз
и Мики отиват на пазар и ги нападат маскирани дядо
коледовци. Когато се прибират, намират коледна елха
и разбират, че не я е купил Джаки.
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Не обичам Коледа, рожденият ми ден е близо до
Коледа и всяка година като глупак продължавам
да мисля, че ще получа картичка или подарък за
рождения ден или пък за Коледа от татко. Така и не
се е случвало още. Но винаги има шанс. Точно на тази
Коледа се падаше тринадесетия ми рожден ден. Бях се
надявал на сняг, но само препръска дъжд.
Само аз и мама. Сестра ми беше у приятелка. Размениха се някои реплики по този повод и тя излезе. Мама
попита дали искам пуйка, но нямаше особено смисъл
да прави. Все пак на масата имаше зеленчуци – кълнове и картофки на фурна. Направи сос, имахме си дори
плънка, но вместо пуйка – кренвиршки. Мама ми разреши и малка чашка вино с вечерята. Изгълтах я и ме
удари право в главата. Чувствах се все едно се нося.
В чипса ми се падна розова шнола, а на мама – зелен
пластмасов ангел. И двамата си бяхме сложили разноцветните хартиени коронки и си разправяхме вицове.
Аз се смях. Мама тихо въздишаше.
Бях си поискал iPod. Получих суичър с качулка. Но
няма нищо. Мама не спираше да ме пита дали ми харесва и аз казвах, че да, което си беше истина, обаче
тя май не ми вярваше особено. После каза, че се опитала да ми купи iPod, но били свършили. Знаех, че не
е вярно, но само кимнах с глава в съгласие. Очите на
мама се пълнеха със сълзи, а аз се почувствах неловко.
Взех си вилицата и мушнах една кренвиршка в устата.
Преглътнах и пак натъпках уста. Мама дори не вдигна
поглед. Сълзите падаха от очите ѝ върху морковите в
чинията ѝ. Исках Айпод само, за да мога да си качвам
птичи трели. Но нямаше проблем, защото си имах много дискове с тях. Опитах се да го обясня на мама, но тя
стана и излезе от стаята.
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Когато се върна май вече се беше пооправила. Хвана
полупразната бутилка в средата на масата.
– Още една, Пол?
– Сигурна ли си, мамо?
– Карай да върви, Коледа е.
Напълни чашите. Гледахме специалното коледно
издание на „Доктор Ху“. Поради някаква причина това
накара мама да се разплаче отново. Щеше ми се да я
успокоя някак, но не можех да се сетя какво да кажа.
На екрана коледното дърво-убиец, с въртящи се
ръце, се приближаваше към асистентката на доктора
– Роуз, към майка ѝ и гаджето ѝ. Те отстъпваха ужасени. Би трябвало да е смешно, обаче не беше, беше
зловещо. На заден фон свиреше някаква изкривена
версия на коледна песен. Звучеше психарски. Появи се
докторът и използва ултразвуковата си отвертка точно навреме. По покривите на сградите стояха хора на
ръба да скочат. Когато докторът и Роуз се приготвиха
да потеглят отново с машината на времето, оставяйки
Мики и майката на Роуз, мама пак се разплака.
Виждам едно кафе и влизам. Поръчвам си английска
закуска с всички екстри и чаша чай. Взимам си чая и
сядам. Прелиствам вестника. Има една малка статийка за нас, но нищо ново от казаното по телевизията
снощи. Хубаво, мисля си, макар че продължават да не
споменават и дума за Ашли. Започвам да си мисля, че
трябва да накарам Ашли да изчезне. Всичко ме води
натам. Закуската ми пристига и аз се съсредоточавам
върху нея. Не бях осъзнал колко съм гладен, но като
се замисля, последно съм ял преди 36 часа. Печена филийка, пържена филийка, боб, наденички, бекон, пържени яйца, половин домат, кървавица. Оставям гъбите. Не знам за какво ги слагат тия гъби и без това ни-
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кой не ги яде. Глътвам чая. В кафенето има телевизор
и дават новините. Местните новини. Моята снимка се
появява отново на екрана, същата от снощи. Скривам
се зад вестника.
Сега интервюират собственичката на пансиона, в
който бяхме отседнали.
– Да, това е той, точно така. Нае стая вчера около
седем вечерта. Тъкмо седнах да си почивам, когато го
видях по новините. Веднага се обадих в полицията. Когато се качих горе, вече се беше измъкнал през таванския прозорец.
Един дебелак гледа новините, докато унищожава хапка по хапка закуската си, има и една възрастна
двойка, които пият чай и дъвчат печени филийки. Ставам и се изнизвам от кафенето. Първата ми мисъл е за
Дейв. Дейв едва ли е далеч, може би в някоя кръчма
в Хелвелин и също гледа новините. Сега вече знае, че
сме в Карлисъл.
Връщам се в празната къща през счупената врата.
Качвам се по стълбите. Влизам в спалнята. Ашли се
е строполил в ъгъла. Очевидно е друсан. Отивам при
него и го разтърсвам.
– Трябва да тръгваме.
Поглежда ме неразбиращо. Виждам отворения пакет и навитата банкнота. Ашли е изсмъркал и последния кетамин и е абсолютно извън линия, дори не може
да вдигне глава.
– Слушай какво, всички вече знаят, че сме тук, в Карлисъл, Дейв сигурно също. Дават го по новините. Трябва да тръгваме.
Надявам се, че все нещо ще му влезе в главата, но
така се е размазал, че просто не е в състояние да оцени
колко е сериозна ситуацията. Просто седи вторачен в
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хаотичните шарки на килима. Нямаше ме около четиридесет минути. Още не съм си купил минути за телефона, нито пък закуска за Ашли, но той май и без това
не иска. Съмнявам се, че дори схваща какво е това. Седя
на ръба на леглото около трийсет минути и наблюдавам купчината плът, която се нарича Ашли. Какво да
правя? Трябва да си взема минути за телефона. Трябва да оправя Ашли. Може би не трябва да го оправям.
Остави Ашли, където си е, и Ашли просто ще изчезне.
Спри да го влачиш със себе си, нищо не му дължиш.
Най-сигурното нещо, което можеш да направиш сега, е
да идеш в полицията. Най-доброто и за двама ни.
Убиец ли е той? Или е бил предизвикан. Сякаш харесваше Смайлър. Може би беше осъзнал, като мен
и Беки, че Смайлър е просто един тъжен нещастник,
който не струва. Но това причина ли е да убиеш някого? Трудно е да се каже, а и той не е в състояние да си
признае точно сега. То е като онзи тип Ричард, за когото смятах, че е страхотен като бях малък и не можех
да разбера защо мама не иска да излиза с него, макар
че знаех, че тя вече не се среща с мъже. После реших,
че напада жени, а научих, че преследва бандитите из
квартала, пребива пласьорите, повечето от които си
бяха жалки наркоманчета. След това спрях да го харесвам. Осъзнах, че е заплаха. Може би и Ашли беше
осъзнал, че Смайлър е заплаха. Истината е онова, което знаеш в дадения момент. Докато премислям всичко
това, на вратата се чука. На входната врата. Застивам.
Промъквам се до прозореца и надниквам иззад пердетата. Различавам двама полицаи. Отдръпват се назад и
гледат през прозорците. Залягам.
Ако обиколят отзад ще забележат счупената врата
и ще влязат. Пак се промъквам до прозореца и надни-
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чам. Минали са към съседната къща. На вратата се показва една жена и те ѝ показват някаква снимка, може
би на Ашли. Казват ѝ нещо, но тя клати глава. Прибира
се вътре и полицаите продължават. Не можем да останем тук, това е сигурно. Ако се налага да изкарвам
Ашли оттук трябва първо да го накарам да се свести.
Трябва да си взема и минути за телефона. Единственото, което искам да направя в този момент, е да се обадя
на Беки. Телефонът ми звъни, но е просто мама и затова прехвърлям на секретар. Измъквам се пак отзад и
се връщам в центъра. Взимам тройно еспресо от един
уличен продавач. Магическата отвара, която ще изправи Ашли на крака и ще го накара да изчезне. Може и
една кренвиршка. Хората са повече.
Пресичам търговския площад, за да ида при
вестникарите, които продават предплатени карти
за телефон. Междувременно забелязвам една синя
кола, която спира на светофара. Дейв е на предната
седалка до шофьора и говори с него, други двама
седят отзад и гледат през прозореца. Нахлупвам още
по-ниско качулката. Светофарът още е червен. Смяна.
Не помръдвам с надеждата да не ме забележат. Смяна.
Тръгват. Светофарът се сменя и колата отбива, но в този
момент Дейв поглежда назад и за части от секундата
погледите ни се срещат. Улавям искрица ярост в очите
му. Мушвам се в една странична уличка и от бързане
разливам кафето. Трябва да купя кренвиршка.
Продължавам по уличката. Стигам до края, но тя е
задънена. Заобиколен съм от магазини без изход. Връщам се обратно. Виждам Дейв с още трима мъже в началото на улицата. Забелязват ме. Хвърлям кафето и
хуквам през Примарк, през дамската секция, нагоре
по ескалаторите, избутвам хората от пътя си, стигам
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до мъжката секция на горния етаж. Поглеждам назад
– Дейв и хората му ме преследват. Сега накъде? Оглеждам се. Вече стигат до ескалатора. Влитам в една
пробна. Гледам ги как обикалят из магазина, като ми
оставят място, колкото да притичам обратно до ескалатора. Чакам ги да се отдалечат още малко и хуквам.
Вече съм на ескалатора, когато чувам единия да вика.
Обръщам се и ги виждам как бягат към мен. Стойки с
дрехи падат и се търкулват по пода. Едно малко детенце започва да пищи. Спускам се долу и изхвърчам от
магазина. Един от охраната също бяга след мен. Вече
тичам надолу по улицата.
Настигат ме. Излизам от уличката и прекосявам търговския площад. Дейв и приятелчетата му ме настигат.
Охраната на магазина ги следва. Тогава виждам полицейска кола. Дотичвам до нея. Никога през живота си
не съм бил по-радостен да видя полиция. Чукам на прозореца.
– Мисля, че ме търсите – казвам. Свалям качулката. Това, което виждат, е поредната безлична кафява
птичка. Все пак ми отварят задната врата. Ще им свърша работа, докато не се натъкнат на някой по-рядък
екземпляр.
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ралят на дребните невзрачни кафяви птички
безспорно е домашното врабче. Не съм срещал любител на птиците, който да се радва да
го види. Истината е, че те са навсякъде. Това
е една от най-широко разпространените диви птици
на планетата. В женското няма нищо забележително.
Поне мъжкото има отличителна черна ивица на гушката и черна шапчица. Женската няма черно по главата
или по шийката, нито дори сиво. Почти абсолютната
противоположност на мен и Беки. Домашните врабчета с радост оползотворяват нашите отпадъци, така че
можем да им отдадем малко повече уважение.
Приличат много на полските врабчета, и двете са
енергични, дребни птичета с плътни човчици и сходна окраска, но нищо в сравнение с така нареченото
градинско врабче. То, градинското врабче, дори не е и
врабче и не мога да разбера защо хората толкова държат да го наричат градинско врабче. Най-вероятно са
същите, които викат на чайките „морски чайки“. Правилното наименование на така нареченото „градинско врабче“ е сивогуша завирушка. Тя има повече общо
с една червеногръдка или с орехчето, че дори с един
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кос, отколкото с врабче и заслужава да бъде смятана за
нещо повече от дребна безлична кафява птица. Класифицират лицето и гърдите като сиви на цвят, но на мен
ми се струва, че е по-скоро нюанс на синьото, много
фин и красив тон на синьото. Много съм пристрàстен
към сивогушата завирушка.
Мисля за това, докато паркираме зад къщата. Всички книги, които съм чел, описват гърдите ѝ като сиви,
но точно в момента наблюдавам една и мога да ви
кажа, че са сини. Промъква се ниско до земята при живия плет. Като че се крие в сенките, но дори и без светлина, много добре се вижда, че гърдичките са сини. Вероятно търси буболечки, паячета, че и червеи.
Единият полицай влезе в къщата. Другият седи
зад волана. Всичко им разказах. Следва дълга пауза.
Радиото не спира да пука, от време на време се чува
някакъв изкривен глас, но трудно се различава какво
казва. Едва ли е нещо за нас, понеже полицаят просто
го игнорира.
Другият извежда все още друсания Ашли. Слага го
да седне до мен на задната седалка и потегляме към
управлението. Все още нямам минути на телефона, но
си мисля, че би трябвало да ми позволят едно обаждане, като отидем в полицията. Това съм го виждал в
„Градски ченгета“. В управлението чакаме цяла вечност, както ми се струва, докато не пристигат двама
цивилни и не ме завеждат в една от стаите за разпити.
Ашли е заключен в килия. Казват, че ще го държат там,
докато не дойде на себе си. Обяснявам им, че е взел кетамин.
Свалиха му колана и връзките на обувките и му взеха цялата дрога. Отивам с тях в една друга стая. Имат
записващо устройство. Единият говори в него. Казва
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датата и часа. Поглежда към часовника на ръката си, за
да провери. Въпросите се повтарят ли, повтарят. Вече
ги питах дали мога да се обадя по телефона, но те ми
казват, че още не. В „Градски ченгета“ не става така,
но тези тук като че не са в настроение да го обсъждат,
така че си премълчавам.
– И къде бяхте вие, когато се случи това?
– Вече ви казах – търсех гарвани.
– И очаквате да ви повярваме, че сте изминали целия този път, за да намерите гарвани?
– Бягахме от Дейв. Идеята да дойдем на Езерата
беше моя, защото исках да видя гарваните.
И всичко се завърта отново. Разказвам историята
от самото начало – от Лондонската кула и изрязаните
крила. Не ми вярват за гарваните, но за какво ще ми
е да си измислям? Вече им показах и книгата. Тогава
започват пак да ме разпитват за Ашли.
– Това е самата истина, независимо дали ми вярвате
или не. Нямах представа, че Ашли е способен да... убие
човек.
Полицаят поглежда в записките си.
– Виж какво, за трети път те питам – кой е този
Ашли?
– Той е най-добрият ми приятел.
– Най-добрият ти приятел?
– Е, поне беше.
– Но сега вече не е?
– Казах ви, беше единственият ми приятел, но всъщност не го познавам толкова добре.
Полицаят поглежда към другия.
– Пол, прегледахме училищните регистри и там
няма ученик на име Ашли О‘Кийфи.
Истината е, че го познавам от осем дни, може би
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още не е регистриран в училището. Това не им е дошло
наум. Очевидно е, но не и за тях. И все пак не е моя работа да им казвам как да си изпълняват задълженията.
Казвам само, че той беше единственият ми приятел,
докато не срещнах Беки, но ми се иска да не намесвам
Беки в цялата тази история. Обяснявам им, че най-вероятно Ашли е убил Смайлър при самозащита. Разказвам за случая с боксирането с невидимия противник и
гледам да стане ясно, че според мен му хлопаше дъската. Оказва се, че полицията познава Брайън Смит. Има
дълго криминално досие, така че не ми се вярва да е
лъгал за това.
– И къде се запознахте с него?
– С Ашли?
– Виж какво, казахме ти, че не знаем кой е този
Ашли, питаме те за Брайън Смит.
– В неговата къща.
– Запознали сте се в неговата къща?
– Е, то е по-скоро една барака.
Опитвам се пак да им обясня за Ашли, обаче те въобще нямат желание да слушат за това. Искам да им
кажа, че той преди ми напомняше на гарван, обаче
не им го казвам, защото сега виждам, че ще прозвучи
глупаво. Че преди ми приличаше на гарван, после на
врана и накрая на гарга. Сега и на гарга не ми прилича. Въобще на никаква птица не ми прилича. Птиците
могат да летят, освен онези глупавите, като пингвините, които са жертвали силата на полета, за да могат да
живеят върху буца лед. Ашли не може да лети. Мислех
си, че може, но съм грешал.
– Много неща не се връзват.
– Предполагам, че е така.
– Загазил си жестоко.
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– Ама, разбирате ли, това е Ашли. Въобще нямах
представа, че е толкова зле с главата.
Полицаят поглежда уморено към другия. Въздиша.
– Хубаво, да поговорим за Ашли. Кога установи, че е
зле с главата?
– В началото не разбирах.
– Е, кога?
– Нали ви казах, когато разбрах, че е убил Смайлър.
Искам да говоря с Ашли, но ни държат отделно. Сигурно вече трябва да е дошъл на себе си и ми се ще да
го предупредя да не споменава и дума за Беки.
– И казваш, че Ашли е убил Смайлър, за да привлече
въпросните гарвани?
– Това ми каза той. Може да е бил в шок. Не мисля, че
това е истинската причина.
– Много е странно да направи такова нещо, не смяташ ли?
Пак обяснявам теорията си, че Смайлър го е нападнал. Така и не повярвах на историята за примамката,
ама защо въобще се хабя да се обяснявам на тези хора?
– Кога ще мога да се обадя по телефона?
Полицаят поглежда към колегата си и се усмихва.
Сякаш съм го питал най-голямата глупост. Пак започваме отначало. Записват си. Преглеждат си записките
и задават още въпроси. Дълбоко в главата ми се върти мисълта, че в някакъв момент ще ми дръпнат един
бой, но не знам защо – в „Градски ченгета“ не се случва, но съм го виждал по филмите. Кое е по-достоверно – „Градски ченгета“ или филмите? Надявам се да са
„Ченгетата“. Разказах им за Дейв. Взеха ми мобилния,
но съм запомнил номера на Беки. Не спирам да си го
повтарям наум, за да не го забравя. Но те продължават
да ми задават въпроси, а аз продължавам да се притес-
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нявам, че ще забравя номера.
Полицаят вади плика с наркотиците и го слага на
масата.
– Какво ще кажеш за това, обаче?
Говори в записвачката и обяснява, че току-що е извадил торба, съдържаща онова, което е останало от
наркотиците. Само че той не използва думата наркотици, а описва съдържанието фактически. Опитвам се
да му обясня, че пликът принадлежи на Ашли, но той
не възприема. Продължаваме да се въртим в кръг –
същите въпроси, на които аз давам същите отговори.
Ашли, Ашли, Ашли. 07789 982558. Продължавай да си
повтаряш номера наум. Продължавай да отговаряш
Ашли, когато те питат нещо. Ашли. 07789... Продължавай да си повтаряш номера наум. Ашли... 982... Ашли...
558. Като да жонглираш, докато караш велосипед с
едно колело. Никога не съм карал такова, нито пък
съм жонглирал.
Най-накрая ми дават да се обадя по телефона, но ме
прехвърля на секретар. Защо ще си изключва телефона? Обяснението може да е съвсем просто. Зарежда го
или е извън обхват, но простите обяснения някак не
се задържат в главата ми, а единственото, за което се
сещам, е Дейв. Дадох на полицията възможно най-много информация за Дейв, обаче те не изглеждат особено
заинтересовани. По-интересен им е Ашли.
Продължавам да им повтарям колко е важно да
арестуват Дейв, но какво е направил той, за което да
го задържат? Ето това е проблемът. Казват, че нищо не
знаят за Анди – брата на Дейв и че не са чували за пътен инцидент, който да съвпада с моите описания, но
той пък едва ли би докладвал в полицията. Колкото до
тях, лошият съм аз. Аз съм убил Смайлър. Те искат мен,
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не Дейв.
Тогава се сещам за баща ми. Може би мама е имала
основателна причина да напусне татко. Нека да
погледнем истината в очите – ако той беше свестен
човек, досега да се е свързал с нас. Само докато ми идва
тази мисъл, по тялото ми пробягва студена тръпка.
Очевидно е. Той е лош човек. През всички тези години
имах тази грешна представа в главата си. Че е жертва
на ситуацията, че е добрият човек на този свят, който
се опитва да прави добрини, където може. Прогонен
от мама, той се върна, но тя не го пусна вкъщи, а аз
винаги обвинявах мама за това. Ами какво, ако той не
е толкова добричък? Ами ако е гадняр?
Продължават да ме разпитват, а аз продължавам да
им говоря за птици. Разказвам им за червеногърбата
сврачка и за бекаса. Мисля, че най-после започват да
схващат мисълта ми. Преглежда ме и ме разпитва психиатър. Чудя се дали Ашли се е свестил и не е в някоя
друга стая за разпит с полицаите. Чудя се дали е споменавал за Беки. Какво ли ще каже? Дали ще може да
си спомни дори адреса ѝ? Казват ми, че мама и сестра
ми са в чакалнята. Казват ми, че не съществува Ашли.
Казват, че не мога да се прибера вкъщи.
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ато цяло не се впечатлявам от погребения. Би
било удивително да видиш гарван на погребение, но разбира се, няма голяма вероятност
да се случи такова нещо. Минали са стотина
години от времето, когато гарваните са обитавали градовете ни. Всички смятат, че те са поличба. Използват
ги във филмите на ужасите и винаги ги асоциират със
смърт. А ние трябва много да се радваме, че въобще
ги има. Искам да кажа къде са другите така наречени
диви животни в тази страна? Къде са мечките, къде са
вълците, дивите прасета? Избили сме ги до крак. Истината е, че не си падаме по онова, което наистина е
диво.
Мисля си за времето ми, прекарано с Ашли, като за
нещо добро. Продължи само седмица, съвсем малко
повече, но направихме толкова много за това време,
че сега се чувствам сякаш наистина съм живял. Ако
трябваше да умра утре, нямаше да съжалявам за нищо,
освен, че не мога да видя Беки. Ето това щеше да е повод за съжаление. Чудя се – Ашли дали имаше за какво да съжалява? Изненадан съм колко много хора има.
Не може да са му били приятели. Той нямаше такива
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всъщност. Дейв и неговите хора, но тях никой не би ги
нарекъл приятели. Тогава ги виждам, тук са, облечени
в бели костюми с ангелски крила. Четирима. На Анди,
само на Анди, му тече кръв от очите и от устата. Усмихва ми се и кръвта шурва още по-силно.
Никой друг май не ги забелязва, тази тълпа. Може би
е същата тълпа, която винаги се събира при катастрофи. Събират се само да гледат и да се радват, че не те са
положени в дървения ковчег. Някои дори нямат лица.
Намираме се в нещо като зала. Не е църква. Е, църква
е, но сградата не е строена за тази цел. Има толкова
много хора, че не всички успяват да влязат. Предполагам, че така става, когато умираш млад. Съучениците
ми и децата от училище съставляват около тридесет
процента от тълпата и Бог знае кои са другите. Подозирам, че повечето са роднини на Ашли. Нямах представа, че има толкова голямо семейство. Странно е, че
никога не поговорихме за живота си извън приятелството ни. Изглежда наистина не знам почти нищо за
него. Той май е най-големият от пет деца. Двама братя
и две сестри. Една от сестрите е още бебе. И майка му,
и баща му са тук. Майка му плаче. Както и по-голямата
му сестра.
– Чудесно – казва психиатърът. Настоява да я наричам с малкото ѝ име – Кейт. Намираме се в една специална стая, предвидена за персонална терапия. Не прилича на останалата част от сградата. По стените има
тапети, има и удобни мебели. Ваза с цветя на чамова
масичка за кафе, само че цветята не са истински. До
тях има поставена кутия с кърпички.
– Колкото повече минало успееш да създадеш за
Ашли, толкова по-добре. За да можеш да скърбиш за

- 212 -

Крал Гарван

него, той първо трябва да стане съвсем жив в съзнанието ти. Искаш ли една кратка почивка преди да продължим?
– Няма проблем – отвръщам.
– Добре тогава, да продължим. Разкажи ми какво
става по-нататък.
Започвам отново.
Всички получаваме по една програмка, като онези,
които ти дават, като ходиш на представление, само
че на тази има снимка на Ашли. Изглежда наистина
спретнат в училищната си униформа, а и много млад.
Изглежда като шестнадесетгодишно момче, каквото
всъщност си е. Накрая е написано и цялото му име –
Ашли Даниъл О‘Кийфи, годината на раждане и годината на смъртта. Може да се каже, че гарваните са
преследвани. Никой не може да издържи на такова
гонение, без да прояви някакви лоши страни, а всяко
търпение си има своите граници. Но пък осъзнавам, че
въпреки цялата ми симпатия, вече не съм очарован от
тях. Минал съм на следващото ниво, така да се каже.
– Добре, Пол, но мисълта ти отново се отклонява.
Отварям програмката и виждам списък със събития.
На подиума стои някакъв кокни6 веселяк с микрофон.
Хвърля няколко смешки, които не се приемат особено
радушно. Говори за собственото си детство в източните райони на Лондон, рисува някаква светла картина
6
Кокни – като кокни се определят най-общо хората, които
живеят в Източния район на Лондон (Ийст Енд). Говорят особен
диалект на английския, който също се нарича кокни. Когато за
някого се каже, че е кокни, то се смята, че това е енергичен и весел
човек, готов да застане и да отстоява правата си и тези на братята
си по съдба. (бел. пр.)
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– само че никой не го познава и никой не е дошъл да
му слуша приказките за детството в Лондон. Главата
му започва да се разширява, а по лицето се оформят
белези. Превръща се в Смайлър.
– Нека се съсредоточим върху Ашли, Пол. Брайън
Смит е истинска личност. Нека да разделяме нещата.
Пак ми разказва за онзи руснак, който бил професионален запомняч. Можел да запомни цял телефонен
указател, всичко. Но станал толкова добър, че изгубил
способността да забравя. Не можел да забрави нищо.
Нещата се влошили дотолкова, че не можел да разпознае собствената си майка. Като я видел, тя му се струвала като поредица от статични изображения. Окото е
като видеокамера, заснема поредица от статични изображения. Само благодарение на умението да забравяме можем да разберем, че това е движещо се изображение. В крайна сметка, единственият начин за този
руснак да излекува паметта си бил да записва нещата,
които искал да забрави на лист хартия и да го изгори.
Ето това правим и ние сега. Изгарям спомена за Ашли.
Тук сме, за да говорим за Ашли и после да изгорим
трупа му, замърсявайки въздуха, както би казал някой
парси. Няма нужда да убивам Анди или Дейв, защото те са следствие на Ашли. Унищожавайки Ашли, ще
унищожа и Дейв, и Анди.
Нещата вкъщи не вървят добре. Изключен съм за
постоянно от училище. Има някаква програма от колежа за изключени ученици, която би трябвало да посещавам. Тя е по-професионално ориентирана. Можеш
да получиш занаят в общественото хранене или като
механик – такива работи. Но още не съм ходил, казват,
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че се налага да поостана още малко на това място. Мама
казва, че като се пооправя, ще ме пуснат да си ида. А
това е част от оправянето ми, според лекаря. Следователят в крайна сметка заключи смърт в следствие на
нещастен случай, което изненада много хора. Бяха ни
предупредили, че заключението ще бъде смърт при
неизяснени обстоятелства. Но смъртта в следствие на
нещастен случай е по-добрият вариант за мен.
Мама скоро се изнася. Дали ще се прибера в старата
къща или не зависи от това кога ще ме пуснат. Това не
ме притеснява, не сме прекарали там достатъчно дълго, че да се привържа към мястото.
– Хайде, Пол, можеш да се справиш. Концентрирай се.
С Кейт сме обсъждали това надълго и нашироко.
Казвала ми е, че често се случва човек да има въображаем приятел, но не се случва често човек да ги пренася и в юношеството си. Въображаемите приятели или
въображаемите спътници, както ги наричат някои
психиатри, често се измислят със защитна цел. Аз съм
разширил тази роля. Работата е там, че хората, които
са там, за да те защитават, всъщност са потенциално
опасни. Като онези хора в квартала, които си купуват
бойни кучета, питбули и ротвайлери и после се изненадват, когато животното е изгризало лицето на детето им. Въображаемите приятели могат да са точно
като реалните хора. Психиатърът каза, че две трети от
децата в училищна възраст имат въображаем приятел
до седемгодишна възраст.
Единственото друго погребение, на което съм бил,
беше на баба ми. Базирам много от нещата за погребението на Ашли върху спомените си оттогава. Например идеята за програмката. Дядо ми е починал преди
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да се родя, а дядо ми и баба ми по линия на татко не
ги познавам – може и да са умрели, може и да са живи.
Кой знае? На погребението на баба имаше само около
двайсетина души и малко, но тя беше доста стара. Майка ми беше най-младата, а тя я родила на четиридесет.
Всъщност не харесвах особено баба. Когато и да ме заведеше в парка и аз започнех да говоря за птици, тя
казваше: „Спри да дрънкаш за тези птици, Пол. Защо
не поиграеш футбол като нормалните момчета?“
Мама доведе приятелката си и нарочно реши да я
целуне по устата. „Това ще ѝ даде да се разбере на дъртата крава“, каза тогава. Не мисля, че и мама харесваше
особено баба. Все съдеше някой за нещо и все някой
беше виновен за нещо. Не пушеше, дори и не пиеше. И
си мислеше, че това я прави по-добра от другите.
Мама казваше, че дядо е починал, понеже баба му е
дошла в повече. Не са се разбирали. Но не са се и карали, просто са се игнорирали.
– Нека да стигнем до края, Пол. Да стигнем до онази
част, която вече обсъждахме, помниш ли?
Някой току-що е произнесъл реч и всички ръкопляскат. Дори Дейв и неговите бандити, въпреки че
Анди не ръкопляска, а джвака, защото дланите му са
целите в кръв. Майката на Ашли вече ридае неконтролируемо. Баща му е обвил ръка около нея. Братята и
сестрите му също плачат. Забелязвам, че и аз плача.
Когато дойдох тук от полицейското управление, няколко дни не ми разрешаваха да виждам мама, но когато най-накрая се срещнахме, си поговорихме надълго.
Каза, че Тина се тревожела за мен, което ме изненада
– може би не беше толкова лоша. Изключи телевизора
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в стаята ми, от което разбрах, че разговорът ще бъде
сериозен. Каза ми, че съм затънал в големи неприятности, което ми го повтаряха непрекъснато и от полицията, само че аз не знам какво лошо съм направил.
Каза ми, че е говорила с директора, но той нямал друг
избор, освен да ме изключи за постоянно. Мен това не
ме притеснява, аз и без това не ходех особено често на
училище. Предпочитам библиотеката. Имат по-хубави
книги и не те разсейват. Наистина можеш да научиш
нещо. Книгите се взимат лесно, само трябва да попиташ за тях и след ден-два вече са там.
Майката на Ашли вече вие. Кокнито представя някакъв християнски химн. Не знам текста, но го прожектират на един екран над него, като в караоке бар.
И това ми дойде като идея от погребението на баба.
Всички припяваме, дори и аз, въпреки че не харесвам
песента и не искам да я пея, пея, защото иначе изглежда като проява на неуважение. Макар че на Ашли щеше
да му е гадна и нямаше да иска да я пея, пак ми се струва неуважително да не пея. Иди, че разбери.
Бил съм в много училища и всички имат нещо общо
– нито едно не струва. Три дни след като ме арестуваха
се обади Беки. Каза, че съжалява, задето не е отговаряла на съобщенията и на гласовата поща, но трябвало
да помисли. Обясних ѝ всичко, че съм убил въображаемите си приятели. Тя не се изплаши, както очаквах.
Оказва се, че и тя е имала трима въображаеми приятели, докато не навършила десет години, а дори и сега си
мисли за тях и ѝ се струват истински, така че всъщност
няма нищо странно в това. Странно е за мама и за сестра ми, но за Кейт и за Беки е нормално. Това е то да си
особен – особен си само, ако хората преценят, че е така.
Беки се извини, задето си е помислила, че аз съм
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убил Брайън Смит. Малко попрекалила, така каза. Но
няма проблем, нали и аз обвиних Ашли, така че и двамата сме грешни в това отношение. Някои от зъберите
в Хелвелин са наистина опасни и не е трудно да се подхлъзнеш. Аз още имам белег на главата за доказателство. Полицията каза, че Брайън Смит си е бил бомба
със закъснител – рано или късно нещо е щяло да му
се случи. Все си мисля, че сигурно има общо с онази
трева, която беше изпушил, което предполагам си е по
моя вина, но по това време не виждах друг начин, по
който да го убедя да ни позволи да останем. Но полицията не сметна, че вината е моя. Казаха, че ако пиеш
толкова бира и се катериш по зъберите посред нощ,
като нищо ще ти се случи случка. Нищо чудно, че има
толкова гарвани в района.
Беки се обади пак няколко дена по-късно и ме покани да дойда да я видя в Кендал. Та това е, което смятам
да направя щом приключи погребението и ме пуснат
да си ходя. Ако приключи изобщо някога. Вече продължава тридесет минути и няма признаци да свърши.
Минали сме само две трети от предвиденото по програма. Предстои още един химн, после молитва, после
още един химн и още една реч.
Нещо в Кейт ми е познато. Тя е доста възрастна, сигурно към края на трийсетте, висока, слаба, с червеникава коса. Вързана е отзад, но няколко едри къдрици
просто се измъкват от кока и щръкват свободно, докато говори. Напомня ми за една жена, която срещнах доста отдавна. В парка, беше лятно време. Бях със
сестра ми и няколко нейни приятелки. Мама я беше
накарала да ме вземе с тях – покрещяха си доста, но
накрая сестра ми се съгласи да ме вземе. Играехме на
криеница. Беше чудесен ден. Слънцето светеше. И аз

- 218 -

Крал Гарван

ги изгубих. Първо си помислих, че се крият, обаче не –
не можех да ги открия никъде. Не се притесних, понеже знаех как да се прибера. Знаех пътя, който водеше
до вкъщи, обаче не знаех как да стигна до него. Имаше
много дървета и не можех да видя нищо. Помислих си,
че ако стигна до края на парка, ще видя пътя, а ако намеря пътя, значи ще мога да се прибера. Така че отидох
до края на парка.
Пътят обаче не беше този, който ми трябваше. Върнах се в парка и започнах да се тревожа леко, защото
ставаше късно. Не бях сигурен какво да правя. Тогава
видях една жена и един мъж. Висока, слаба жена, с червеникава коса. Мъжа не го помня. Имаше очила. Помня
очилата. Приближиха се към мен и забелязаха, че съм
притеснен. Попитаха ме какво се е случило. Знаех, че
не бива да говоря с непознати, понеже мама ми беше
казала никога да не говоря с непознати, обаче не знаех какво друго да направя. Бях се изгубил. Бях в парка
съвсем сам. Така че им казах. Те ми казаха да не се тревожа.
Жената ме попита дали искам сладолед, и аз си помислих „ами да, защо не, няма да е лошо“. Тя ми купи
сладолед. Беше „Скрюбол“ с дъвка най-отвътре. Много
я обичах тази дъвка. Избрах си сос с вкус на ягода. Шоколадовия не го харесвах, обичах шоколад, но не и шоколадов сос, обаче ягодов – да. Беше наистина вкусен.
Казаха ми да отида с тях в тяхната къща, защото имали
карта там. Щели да извадят картата и да намерят къщата ми и да ме заведат.
Тръгнах с тях към дома им. Държах жената за ръка.
Но тогава нещо ме сграбчи. Страх. Нещо не беше наред
и аз издърпах ръка и хукнах да бягам. И двамата викаха подире ми, но аз продължих да бягам. Бягах надолу
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по улицата. Не знам как, но в крайна сметка го открих
– пътя, който водеше към нашия квартал.
Откъсвам се от спомените, а нещата вече са напреднали. На последната реч сме. Някой друг роднина, предполагам. След това пак трябва да пеем. После
кокнито ни моли за тишина, докато ковчегът се движи по конвейера. Но не се виждат пламъци или нещо.
Докато изчезва, наблюдавам как прелита една бяла
стърчиопашка – пърхаща комбинация от бяло и черно,
и вълнообразен полет. Сякаш маха за сбогом, въпреки
че е очевидно, че не маха, защото птиците не разбират
какво значи да махаш за довиждане. Самият аз не съм
сигурен, че го разбирам. Какво значи? Да не би да прогонваш човека с жест? Може би просто се нуждаем от
сигнал, който да казва „това е краят“. Да помахаш за
довиждане – то е като да нарисуваш голяма невидима
точка в небето. Не разбирам махането за довиждане,
но разбирам нуждата ни от него.
– Знам, че това не се случва в истинския живот, Пол,
но искам да гледаш как ковчегът изгаря. Важно е да
стане пред очите ти.
Правя каквото ми казва Кейт. Завесата се вдига и
разкрива ковчега. Отдолу се появяват пламъците. Ковчегът се запалва по ъглите и меденият цвят на чамовото дърво потъмнява. Не след дълго пламъците се разгарят за живот, ближат страните на сандъка, трептят
в жълто и оранжево. Стават все по-големи и потъмняват. Поглъщат целия ковчег. Той почернява, започва да
свети в кехлибарено и червено. Огънят бучи, сандъкът
се пропуква и се разцепва. Тогава пламъците замират,
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оставяйки след себе си само тлеещи въглени. Дори и те
угасват и се превръщат в пушеща купчина почернели
парчета. Изгорихме сандъка. Това е. Ашли вече не съществува.
– Отлично – казва Кейт. Потупва ме по коляното и се
усмихва. Подава ми кутията с кърпичките.
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едя в дневната. Наоколо все още се въргалят
кашоните с неразопакованите неща и накъсаните вестници. Картините все така стоят
подпрени на стената, в очакване да бъдат окачени. Чудя се кога ли мама ще се захване наистина с
нанасянето, но после се сещам, че няма особен смисъл
в това, след като ще се местим отново. На някое безопасно място, казва мама. Може би затова винаги ѝ отнема толкова време да се нанесем – някъде дълбоко в
себе си тя вече е готова да се изнесем. Мама излиза от
кухнята и носи две бири. Подава ми едната.
– Ето.
Взимам кутийката и я отварям. Пия направо от нея.
– Как се чувстваш сега? – пита ме тя.
– Добре.
Мълчим за кратко, само седим и пийваме бира. Сякаш е прощално питие, сякаш всичко е било дотук за
мен и мама. Наблюдавам една лястовица, докато прелита напред и назад, пренасяйки кал в човката си, за
да строи гнездо под стряхата на къщата ни. Имахме
лястовици, когато живеехме с татко в къщата, не в
апартамента в Ордсъл, защото там стрехите бяха два-
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десет етажа по-нагоре. Но под стряхата на къщата имаше добре устроено място за гнездене. Само че един ден
гнездото падна на земята с пилетата вътре. Бях много
малък тогава и не знаех какво да направя, но един съсед намери отнякъде стълба и закрепи празна кутия
от сладолед на мястото, където бе стояло гнездото.
Постави вътре повреденото гнездо. Като по чудо пилетата не бяха ранени.
Родителите като че ли бяха изоставили новото
гнездо, докато писъците на малките не ги върнаха. Работата беше там, че мама не го харесваше това гнездо. Беше точно над нашата врата и курешките бяха
проблем. Искаше да го унищожи, но аз и сестра ми се
противопоставихме и в крайна сметка тя се предаде.
Не след дълго, едно врабче, без някаква видима причина, разруши гнездото. И не само това, ами нападна
и родителите, заедно с малките. Най-накрая успя да
прогони лястовиците. И това беше краят, те повече не
се върнаха, но ние все така си имахме празна кутия от
сладолед, закачена от вътрешната страна на стряхата
на нашата къща.
– Какво представлява тя?
– Кой?
– Това момиче.
– Беки ли? Тя е чудесна, мамо. Наистина чудесна.
Опитвам се да я опиша, но е трудно да опишеш някого. Не е като с птиците. Не можеш просто да изредиш
физическите характеристики, заедно с ареала на обитание и особеностите на трелите. Така не успяваш да
придобиеш усещане за човека.
– Пол?
– Да?
– Беки истинска ли е?
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– Разбира се, че е истинска, мамо.
Иска да знае къде ще отседна. Обяснявам, че ще отседна у Беки. Беки казва, че родителите ѝ нямат нищо
против да остана у тях за няколко дни, въпреки че
никога не са ме виждали. Не знаят нищо за неприятностите ми с полицията. Не гледат телевизия, което е
добре, защото иначе щяха да си помислят, че съм някой „любител на високите скорости“ или пък другата
дума, която ползват по телевизията – „закононарушител“. Тази трябва да я проверя в речника. Изглежда
означава човек, който „не изпълнява или пренебрегва
морално или законово задължение“. Само че аз нямам
морални или законови задължения, освен да мия съдовете и да изхвърлям боклука, а единственият път,
когато не съм го правил, беше, когато ходих до Езерата. Тръгнах си от психиатъра абсолютно изчистен – не
застрашава нито околните, нито себе си. Това беше
нейното окончателно решение.
Винаги ми е било приятно да мия съдовете. Страхотна възможност да си пускам диска с птичите трели и
да ги заучавам. Трябва да правиш нещо наистина леко,
докато слушаш. Не ми пречи и да изхвърлям боклука.
Добро извинение да огледам наоколо. Но едно нещо
разбрах от пътуването си до Езерата – животът е нещо
повече от птици. Не ме разбирайте погрешно, обичам
птиците. Обичам как изглеждат, факта, че могат да летят, но не всичко се ограничава до тук. Има например и
наркотици, някои са хубави, други не са толкова хубави. Много ми харесва да пуша трева, екстазито е супер,
но не мисля, че скоро пак ще опитам кетамин.
Странно е, че когато намерих онази торбичка в тоалетната на гимназията, наистина исках да ги изпробвам, бях чел толкова много за наркотиците, бях ги
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виждал по телевизията, но ми беше по-лесно да прехвърля отговорността върху някой друг. Ашли се беше
появил в момент на опасност. Бях го сътворил, за да
ме предпазва. Логично бе и да му прехвърлям цялата вина. Същото е и с кражбата на коли. Бях го гледал
толкова много пъти по „Градски ченгета“. Изглеждаше толкова вълнуващо – като да летиш. Струваше ми
се, че да откраднеш кола е единственото нещо, което
можеш да направиш в Салфорд и което най-много се
доближава до летенето. Толкова пъти съм гледал това
клипче, което намерих в YouTube, където ти показват
как да запалиш колата без ключ, но когато дойде моментът да го направя наистина, беше по-лесно някой
друг да свърши тази работа.
Обаче над всички тези неща стои Беки. Тя е друга
форма на летене. Трябва да си смел. Новооперената
лястовица има само един опит. Трябва да се хвърлиш в
небето с разперени ръце. А после всичко е доверие. Да
имаш доверие на въздуха, който да ти дава плътност.
Да вярваш на силата на издигане. Да имаш доверие на
онова, което ти е нужно, за да бъдеш себе си. Изисква
смелост да имаш доверие на някого.
Мама ми съобщава, че вече има дата за преместването и е намерила къде ще отиде – в Скалата в Броутън. Радва се. Казва, че Уийст не е зле, но Скалата е
много по-добре. Кимам, обаче повече ме тревожи, че
използва думата „аз“. Каза „премествам се“, а не „преместваме се“, което е леко притеснително. В мислите
си вече ме е накарала да се изнеса. Опитвам се да разведря обстановката и обяснявам как няма да се налага
да събира нещата, понеже повечето кашони си стоят
още неразопаковани. Усмихва се и казва:
– Чакай малко.
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Когато се връща, носи в ръцете си кутия.
– Подреждах нещата ти. Има някои, които можем да
изхвърлим. Това трябва ли ти? – пита, поставя кутията
помежду ни и я отваря. Кутията ми с птичи черепи. Голяма колекция съм събрал за всичките години.
– Нямам претенции – казвам най-накрая.
– Сигурен ли си?
– Ако искаш, изхвърли ги, мамо.
Дори няма обяд, сигурно е рано за бири, но не е като
да се случва често, така че няма проблем. Не бързам
да пия. Отпивам си полека. Предполагам, че възлагам
надежди за по-смислен разговор, но това не се случва. Тя държи бирата си и се взира в голата сива стена.
Аз гледам през прозореца. В горния ъгъл има паяжина
и наблюдавам как паякът се приближава към мухата,
която е уловил. Тя се гърчи сред нишките. Паякът е подребен от нея. Проверява улова си. Не го убива. Започва да оплита мухата, използвайки задните си крака и
коприната от паяжинната жлеза. Работи бързо, обвива
крилата и краката, после я преобръща и продължава
още малко. Всичко става за около три-четири минути.
После влачи мухата към гнездото си. Защо не я изяжда? Чудя се. Може би вече се е нахранил и е логично да
я остави жива, за да е прясна по-късно, когато отново
огладнее.
– В Скалата ще е супер, нали мамо? – успявам да продумам най-сетне.
Тя кима.
– По-добре от Ордсъл – казвам.
Беше много глупаво от моя страна да кажа това, понеже споменаването на Ордсъл ще я подсети за онзи
път, когато трябваше да остане в болница, а ние със
сестра ми трябваше да отидем в онова място, което
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никак не беше приятно. Точно докато бяхме в Ордсъл
мама посегна на сестра ми с нож. По същото време дойде микробус една нощ и я отведе в мрака. Така че май
имаме доста лоши спомени оттам. Все пак, всичко е в
миналото.
Най-после приключвам с бирата и вдигам сака си.
Обличам си палтото. Мама ме изпраща до вратата
и прави нещо, което не е правила от доста отдавна –
прегръща ме. Притиска се към мен толкова дълго, че
вече се превръща в нещо повече от прегръдка и тогава се отмества, а аз излизам през вратата. Обръщам се
и ѝ помахвам, тя също ми маха, а аз добивам същото
усещане, което имах през онзи ден, когато помахах на
татко от катерушката. Хващам автобуса, който върви
по Уийст роуд, покрай гимназия Роузуей и забелязвам,
че са махнали мечето от бодливата тел. Явно някой го
е видял по телевизията. Сега съм нещо като известна
личност. Някой от училище даже е направил група на
мое име във Фейсбук – „Фенове на Пол Купър“. Не съм
имал фенове преди, нито пък приятели, ако става дума.
Едно нещо, което ми каза Кейт, психиатърът – хората
имат нужда да вярват в нещо, но е важно ти да вярваш
в правилните неща. Автобусът ме оставя близо до магистралата и аз стоя близо до отбивката с изработена
от мен табелка „Кендал“.
Минават няколко коли. Вятърът духа и аз закопчавам якето си догоре. Все още държа книгата за гарваните във вътрешния си джоб и тя се опира в гърдите
ми. Откопчавам якето и я изваждам, после пак се закопчавам. Отварям книгата и намирам снимката с мен,
татко и препарирания гарван. За пръв път от много
години решавам да я обърна и да прочета написаното. Обръщам и ето какво пише: „Винаги ще съм до теб,
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синко. С обич, татко“. Странно, но за пръв път откакто
бях малък, това послание предизвиква сълзи в очите
ми, но може да е просто заради вятъра. Случва се, да се
насълзиш от вятъра. Хващам книгата и нежно я поставям на бордюра.
Минават още коли. Мисля си за съобщението от
Беки: „нямам търпение да те видя целувки“. Изтривам
сълзите и се усмихвам. Кара ме да почувствам топлина
отвътре. Поемам си дълбоко дъх, всичко ще бъде наред, казвам си. Всичко ще бъде наред. Всичко ще бъде
наред. Всичко ще бъде наред. Представям си как думите се въртят в кръг, като в залата на Централната
библиотека в Манчестър. Поглеждам нагоре, виждам
кръжащите врани и си мисля за Смайлър и за гарваните. Странно, но онзи ден в мочурищата, за момент
си помислих, че наистина аз съм го убил, добре, че хората казват, че не съм. Наблюдавам как враните се издигат все повече и повече и отлитат. Вдигам снимката
нагоре и гледам как вятърът я отнася в небето. За миг
решавам, че мога да летя. После се засмивам. Разбира
се, че не мога да летя, какви си ги мисля? Откачалка,
казвам си на глас.
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