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1 .  Пристиг ане

Р андип Сангхера стоеше пред синьо-зелената карта, 
забодена с габърчета в стената. Картата вървеше с 

апартамента и макар да беше поизмачкана, преголяма и с 
почернели атлантически острови заради гасените в тях 
фасове, той я запази, за да му напомня за широкия свят. Не 
беше сигурен за цветята – изглеждаха смутени, а толко-
ва дълго ги избира на бензиностанцията. Реши просто да 
ги разкара, но после чу някой да паркира отвън и мисълта 
изхвърча от главата му.

Слезе по тясното стълбище напрегнато, стъпало по 
стъпало, като оправяше маншетите си и преглъщаше мъ-
чително. През пъстрото стъкло различи силует. Отвори 
вратата и се озова пред Нариндер Каур, светъл силует в 
нощния мрак, с разкопчано палто въпреки студа. Значи дори в 
Англия тя носеше тюрбан. Внушителен и тъмнозелен, в тон 
с комплекта ѝ шалвар-камиз*. Кичур коса се беше измъкнал 
изпод тюрбана и се бе увил около ухото ѝ. Рандип беше заб-
равил колко големи и умни са очите ѝ. Зад нея такси направи 
обратен завой и се отдалечи надолу по склона. Нариндер 

* Шалвари и туника, традиционна комбинация предимно за жени, но 
нерядко и за мъже, в Южна и Централна Азия. Б. пр.
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събра длани под брадичката си – Сат шри акал*, – а Рандип 
кимна, взе куфара ѝ и я покани да го последва по стълбите.

Остави багажа ѝ насред стаята, изправи се твърде 
бързо и удари главата си в голата крушка, а кабелът се изви 
като уплашено змийче на дърво. Тя застана до прозореца, 
стиснала дамската си чанта с две ръце.

– Много е тихо – отбеляза Рандип.
– Много е хубаво. Благодаря.
– Била ли си в Шефилд преди?
– За пръв път съм тук. Как се казваше този квартал?
– Брайтсайд – отговори той.
Тя се усмихна и огледа стаята. Посочи готварската 

печка.
– Имахме същата. Преди години.
Рандип също погледна към печката – бяла, с окачен над 

нея грил. Петната около котлоните не изчезнаха, колкото 
и да ги търка. 

– Има и микровълнова – заобяснява той. – Пералня. 
И тостер, електрическа кана, диван, килим… – Млъкна, 
усетил се какви глупости дрънка. – Радиаторът работи 
добре. Включен е в наема. Съжалявам, но няма телевизор.

– Свикнала съм. – Тя погледна към стената. – Хубава 
карта.

– А! Благодаря. Мислех, че… – Какво точно беше мис-
лел? – Искам да посетя всички континенти. – Тя се усмих-
на вежливо, все едно Рандип искаше да посети луните на 
Юпитер. – Една от моите мечти.

Имаше само още две стаи. Банята беше миниатюрна, 
а тръбите измучаха като биволи, когато той завъртя 
със сила кранчетата. По средата на зеленясалата вана 
маркучът на душа слушалка беше навит на безупречна 
хромова спирала като лайно от друга планета.

* Традиционен поздрав между сикхи навсякъде по света независимо от 
родния им език. Фразата има санскритски произход и смисълът ѝ най-общо е 
„Истината е извечният Бог“ (или „Бог е извечната истина“). Б. пр.
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– А това е твоята стая – каза той и отвори втората 
врата.

Тя не пристъпи вътре. Нямаше много за гледане: двой-
но легло, метална стойка за дрехите ѝ с няколко телени 
закачалки. Топчета от канцеларска дъвка по влажните и 
разлепени тапети. Точно пред тях имаше високо огледало 
на панти, в което двамата видяха отраженията си – той 
и пред него тя. Не му стигаше дори до раменете. Беше 
студено, Рандип забеляза щръкналите зърна на гърдите 
ѝ под туниката. Тя се намръщи, загърна се с палтото и 
отмести поглед.

– Съжалявам, много е тясно и е мръсно – каза той. – 
Утре ще потърся нещо друго.

– Не, върши работа, честна дума. Благодаря, че ми на-
мери апартамента.

– Наистина ли? – Той въздъхна с облекчение. – В подно-
жието на хълма минава автобус за града. 

– А хълмът ще ме държи във форма. 
– Освен това в квартала няма много от нашите. – Тя 

раздалечи устни, но не каза нищо. – Както ти поиска – 
напомни ѝ той. – Гурудварата* е само на няколко спирки 
с автобуса. В Бърнгрийв. Ще ти покажа, ако искаш.

– Ще видим – отговори тя. – Стана късно. Може ли да 
ти се обадя утре?

– Разбира се. Но да знаеш, че апартаментът долу е пра-
зен. Никой няма да те смущава. – Рандип се усмихна, до-
волен от себе си. – Да, апартаментът е находка. Особено 
по това време на годината никак не е лесно. Извадихме 
късмет. – Множественото число беше проблем, смути 
го. – Е, аз да тръгвам – разбърза се той. Вдигна до бра-
дичката ципа на червеното си спортно горнище и избута 
и бездруго късите ръкави до лактите си.

* Богослужебен дом, център на религиозния и социален живот на 
сикхската общност. Във всяка гурудвара се съхранява свещеният текст 
„Ади Грантх“, около който е организирана ритуалната дейност. Б. пр. 
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Тя го изпрати до стълбите и каза:
– Може да донесеш малко свои вещи и да ги оставиш 

тук.
Той за малко да се изпусне, че куфарът му е отвън, зад 

ъгъла.
– Ще донеса, но ще ти се обадя предварително.
Нямаше да се държи като момчетата, които се появя-

ват изневиделица неканени в дома на някое момиче. После 
си спомни за жетоните за електромерите.

– Осветлението – посочи надолу по стълбите. – Отдолу 
има електромер. За него са розовите жетони. Не белите. 
Розовите. Продават се в магазина на ъгъла.

– Трябва да си купувам жетони, така ли? – попита тя 
объркано. – Като ваучери?

– Да, вземаш ги от магазина. Само внимавай кой къде 
пъхаш. Искаш ли да ти покажа електромера?

Тя за пръв път чуваше за розови или бели жетони за 
електричество, но беше изморена от пътуването и искаше 
просто да се наспи.

– Благодаря ти за всичко, Рандип.
Обърна се към него само по име, не добави уважително 

джи, и той малко се засегна. Но все пак бяха в Англия. 
– Няма проблем. Не се тревожи, известно време няма да 

ти трябват жетони. Сложих доста, преди да пристигнеш.
Тя отново му благодари и после – вероятно от нерви 

и за да бъдат заети с нещо пръстите ѝ – пристегна своя 
чунни върху тюрбана и плътно под брадичката. Странно, 
но заради шала очите ѝ сякаш станаха още по-големи.

Рандип отвори портфейла си и ѝ подаде няколко банк-
ноти. 

– За следващия месец. – Не я погледна в очите. Непри-
ятно му беше да го прави по този начин. Докато Нариндер 
живееше в Лондон, поне ѝ изпращаше парите по пощата. 
Тя също се смути, докато ги вземаше.
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Той се сбогува, но спря по средата на стълбите и се 
обърна.

– Прощавай за въпроса, но наред ли е всичко? Нали не 
си загазила?

– О, просто имам нужда от почивка. Утре ще съм във 
форма. Може ли да ти се обадя?

– Разбира се. Непременно. – Той се усмихна, слезе и от-
вори вратата. Кимна за довиждане. Тя се приведе през 
прага със скръстени ръце. Неуверено.

В автобуса на път за вкъщи Рандип държеше куфара в скута си. Разбира се, тя не би го поканила да остане. 
Глупаво беше от негова страна да очаква подобно нещо. 
Нариндер сякаш дори изглеждаше нетърпелива той да я 
остави на спокойствие. Рандип се изхрачи недодялано в 
носната си кърпа и изчопли кафеникава мръсотия от ка-
фявата кожа на куфара си, все още лъскава въпреки път-
ническия влак до Делхи, полета до Лондон и последните 
три месеца върху онзи отвратителен гардероб.

Слезе точно пред къщата и през дръпнатите завеси 
видя примигващата синкава светлина на телевизора. На-
дяваше се вече да са заспали. Обиколи квартала по дългия 
път и се отби в супера за пакетче желирани бонбони с 
вкус на кока-кола. 

– Заминаваш ли? – попита го сикхът. Заради куфара.
– Само помагах на една приятелка да се премести.
Когато се върна, телевизорът още работеше. Рандип 

превъртя ключа предпазливо, намръщи се на силното при-
щракване на металното езиче и отиде право в стаята си 
на втория етаж. Излъска работните си боти с тоалетна 
хартия, после смени одеялото върху дюшека си, като се 
постара да го подпъхне хубаво в ъглите. Легна в тъмната 
стая и неособено въодушевено отново се пресегна към 
рулото тоалетна хартия.


