


5

 
Американският 

любовник 

1.
Цял ден, докато лежи на дивана в хола в лук-

созния лондонски апартамент на родителите 
си, Бет чува глухото отваряне и затваряне на 
асансьорните врати.

Понякога откъм площадката до слуха ѝ дос-
тигат гласове – някой идва, друг си тръгва – 
последвани от дългата въздишка на слизащата 
кабина. Мечтае си да няма хора, да няма асан-
сьор, да няма болка. Гледа втренчено старо-
модната стая. Гледа патериците си, опрени на 
креслото. Още няколко месеца и ще закръгли 
трийсет.
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Всеки ден в два следобед в апартамента идва 
домашна прислужница – португалката Розалита.

Никога не закъснява. Има нежно лице и пъл-
нички ръце с нежен мъх. Докато полира ме-
белите с пчелен восък под формата на спрей, 
често разказва за някогашния си живот и това 
е единственото удоволствие на Бет – да слуша 
за миналото на Розалита в шивашка фабрика в 
Сетубал, където шиели облекло за бикоборци. 
Местата, които описва Розалита, са горещи и 
слънчеви, озвучени от тракането на шевни ма-
шини или от духови инструменти. Бикоборците 
флиртували с шивачките. Били млади, разказва-
ше тя, и много страстни, потта им ухаела на 
тамян, защото честичко посещавали параклиси-
те на арената за корида. Това напомня на Бет, 
че някога, много отдавна, е била достатъчно 
невинна, за да благоговее пред обикновената 
красота на света.

През 1964-а се появи любовникът.
Американец. Казваше се Тадеус. Дойде и пог-

ледна Бет, тогава на деветнайсет. Той караше 
четиресет и осмата, връстник на баща ѝ. Беше 
рекламен фотограф, но когато видя Бет с ней-
ното сериозно, прелестно лице, каза:

– Трябва да те снимам. 
Бет знаеше, че не бива да го доближава, че 

кожата му ще я прогори, че целувката му ще я 
накара да замлъкне. Но отиде. 

– Зная какво правиш – предупреди я майка 
ѝ. – Не съм казала на баща ти. Наистина ми се 
струва, че трябва да прекратиш това. Прека-
лено стар е за теб. Срамно е. 
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Но Бет мислеше единствено: обичам този 
срам. Този срам ме възбужда. Срамът изпраща 
тъй мощни електрически импулси, че би съживил 
и мъртвец. 

Тадеус имаше съпруга – бивш модел на име 
Триша, живееше в Калифорния – с която отно-
шенията му бяха охладнели. Едно от любимите 
му занимания беше да описва на Бет различните 
начини, по които е правил любов с Триша. По-
някога, в мигове на разпалена страст, наричаше 
Бет „Триша“. Но Бет нямаше против. Тя може-
ше да бъде каквато той пожелае: Бет, Триша, 
Джули Кристи, Джийн Шримптън, Жана Моро, 
Бриджит Бардо… все едно. Каквато и самолич-
ност да бе имала, преди да го срещне, вече беше 
невидима за нея. В някои моменти от живота 
човек се чувства така. Тя беше любовницата на 
своя любовник, и толкова. 

***

Докато Розалита забърсва прах от пате-
риците на Бет – нещо, което върши с голяма 
нежност от време на време – Бет ѝ показва 
папката си с изрезки и снимки.

Снимката, която Розалита харесва най-мно-
го, е на автомобила. Цветна. В кадъра няма 
човек, само автомобилът, спрян на чакъла пред 
къщата в Южна Франция, която Бет прите-
жаваше някога: класически червен ягуар Е-Тайп, 
кабрио, със спици на колелата. Розалита клати 
глава и прошепва:

– Красива кола. 
А Бет добавя:
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– Как да ти кажа, Розалита, имаше времена, 
когато купуването на такава кола изобщо не 
ме затрудняваше. Вярно, точно тази ми беше 
подарък, но и аз бих могла да си я позволя. При-
тежавах всички пари на света.

Тадеус нямаше пари. Само припечеленото от 
рекламни агенции, за които снимаше домаш-
ни електроуреди, храни, хотелски екстериори, 
яхти, лондонски полицаи на велосипеди с – както 
ги наричаше – „ония смешни германски каски“.

– Единственият ми порок е – шегуваше се 
Тадеус, – че завиждам на Дейвид Бейли. 

Бет го гледаше. Слаб и мургав. С тук-там 
сребристи петна по космите на гърдите. Ос-
тавяше ноктите на пръстите на краката си 
твърде дълги. Започваше да оплешивява. Имаше 
моменти, когато Бет си казваше: най-обикно-
вен мъж. Няма величествения жилест врат 
на Чарлтън Хестън, нито изпълнения с нега 
поглед на Лорънс Оливие. Дори не е висок. Но 
тя знаеше, че всичко това не влияе по никакъв 
начин на чувствата ѝ.

При катастрофата краката на Бет бяха 
натрошени на пет места. Имаше крака на тан-
цьорка, силни и гъвкави, стройни и елегантни. 
Сега костите ѝ бяха скрепени с железа и обез-
движени в гипс. Как щяха да изглеждат, когато 
един ден гипсът бъде разрязан, Бет не може-
ше да предположи. Може би щяха да са като 
краката на самоделна парцалена кукла или да 
наподобяват отпуснатите крайници на жените 
от картините на Шагал, а нищо чудно занапред 
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да се налага да бъде носена през живота си от 
хора, запазили своята цялост. 

Понякога, докато Розалита се опитва да 
почисти апартамента, токът спира. Годината 
е 1974-а, въведена е Тридневната седмица*.

– Всичко е заради проклетия Синдикат на 
миньорите – казва баща ѝ. – Синдикатите шан-
тажират цялата страна.

Макар Розалита да клати примирено гла-
ва, когато прахосмукачката замлъкне внезапно, 
съчувства на миньорите, спрямо които Бет 
е безразлична точно както е безразлична към 
всичко останало. Розалита и Бет пушат цигари 
„Питър Стайвесънт“ пред газовата печка – 
Бет седи на дивана, Розалита е на пода – и се 
опитват да си представят живота на един 
миньор.

– На мен не би ми пречела тъмнината – 
казва Бет. 

– Тъмнината може да е приемлива – съгласява 
се Розалита, – но освен това там долу е и жега, 
че и мръсно, и има опасност от пожари.

– Пожари ли?
– Заради метана. Може да избухне пожар 

през стените на тунела.
Бет мълчи, мисли за огнените езици, пробили 

през стената. 
– Аз получих изгаряния – казва на Розалита.
– В катастрофата ли?

* Една от мерките за спестяване на електроенергия, въ-
ведени от консервативното правителство на Великобритания 
през първите три месеца на 1974 г. Наложени са заради стачки 
на миньорите и се състоят в ограничаване потреблението на 
ток до три последователни дни в седмицата. Б. пр.
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– Не. Не в катастрофата. Колата не се 
подпали. Изгори ме един мъж.

Розалита вдига очи към Бет. В апартамента 
пада мрак, но не могат да светнат лампите, 
защото няма ток, затова Розалита пали свещ и 
я слага между двете. На светлината от свещта 
португалката прошепва като в църква: 

– Майка ти ми спомена веднъж. Твоя аме-
риканец. Майка ти плачеше. Каза ми: „Бет я 
очакваше прекрасен живот…“.

– Аз живях прекрасен живот. Просто при-
ключи рано, това е.

Тадеус живееше в Кензингтън – по времето, 
когато наемите в района бяха ниски.

Ателието му беше оборудвано изцяло от 
„Хабитат“ – до последната лъжичка. Килимът 
беше от грубо влакно. Одърът беше твърд. 
Именно там правеше интимни фотографии на 
Бет, които заплашваше да продаде на списание 
„Пентхаус“. Твърдеше, че Боб Гучоне му е при-
ятел и ще ги лапне тутакси. 

– Защо да си прахосваш красотата, Бет? И 
бездруго скоро няма да я има. 

– Не си я прахосвам – отговаряше Бет. – 
Давам я на теб. 

И той я взимаше. И продължи да взима, и да 
взима, и да взима. 

Една нощ, докато той се унасяше, Бет каза:
– Искам да съм с теб завинаги. Купи ми пръс-

тен и се ожени за мен. Разведи се с Триша. Вече 
не я обичаш.

– Вече никого не обичам – беше отговорът 
му. 


