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Написано е: Ще направя всичко ново!
Акордите са мъка, виснала да съхне,
резливи пориви прекършват вярата на онзи,
понечил да се скрие от жестокото начало.
Полярен дъжд намачква цветовете в каша,
псе тръска козина насред морето от жестокост.

Из Събрани стихотворения на Ян Волкерс (2008)
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_1_

Бях на десет години и не се разделях с якето си. 
Онази сутрин майка ми ни намаза един по един с 
мехлем за вимета заради хапещия студ. Мехлемът 
стоеше в жълта кутия на Bogena и обикновено го 
използвахме за напукванията, втвърдяванията и 

карфиолестите възелчета по цицките на дойните крави. 
Капакът на кутията беше толкова мазен, че можеше да 
се развърти само с кърпа; самият мехлем миришеше на 
задушено виме – на дебелите резени месо, поръсени със 
сол и пипер, които понякога заварвах да се варят в тен-
джерата на котлона. Ужасявах се от тях точно както 
се ужасявах и от смрадливия мехлем по кожата си. Майка 
ми забиваше мазните си пръсти в лицата ни, както ги 
забиваше в сиренето, за да провери дали кората му зрее. 
Бледите ни бузи лъщяха на светлината на кухненската 
крушка, наплюта от мухи. От години майка ми се канеше 
да купи абажур, красив абажур на цветя, но видехме ли 
такъв в селото, тя решаваше да погледне и другаде. От 
три години все така правеше. Онази сутрин, два дни преди 
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Коледа, усетих мазните ѝ палци в очните си кухини и за миг 
се уплаших да не би да натисне твърде силно и очните ми 
ябълки да се търкулнат навътре като стъклени топчета. 
Да не би да ми се сопне: Така става, като въртиш очи, 
вместо веднъж да ги заковеш на място, както приляга 
на истински вярващия! Вярващият гледа към Бога, сякаш 
небето всеки момент ще се отвори! Само че тук небето 
се отваряше единствено за снежни бури – нищо кой знае 
какво за гледане.

В центъра на подредената за закуска маса имаше панер, 
застлан със салфетка с коледни ангелчета. Ангелчетата 
държаха тромпети и клонки от имел, зад които криеха 
пишлетата си; дори да вдигнех хартията срещу светли-
ната, пак не виждах слабините им; представях си ги като 
навити на фуния резени шунков салам. Върху хартиените 
салфетки майка ми беше наредила хляб: бял, пълнозърнест 
с маково семе и щолен. Използваше цедка, за да наръси с 
пудра захар хрупкавата коричка на щолена, и сега тая за-
хар напомняше на първия снежец, който беше навял рано 
сутринта по гърбовете на кравите, преди да ги приберем 
от пасището. Щипката на пакета с хляб лежеше върху 
кутията за бисквити, та да не я изгубим; майка ми не 
понасяше пакети, вързани на възел.

– Първо солено, а чак после сладко – каза тя както 
обикновено.

Такова беше правилото и ако го спазвахме, щяхме да 
станем големи и силни, големи като великана Голиат и 
силни като Самсон от Библията. Наред с това всеки път 
ни караше да изпием и по пълна чаша прясно мляко, което 
най-често беше топло, защото беше стояло извън резер-
воара, а на повърхността му се носеше жълтеникав маслен 
слой, който, ако пиеш бавно, ти залепваше за небцето. 
Най-добре беше да изгълташ цялото мляко със затворени 
очи – нещо, което майка ми смяташе за непочтително, 
въпреки че в Библията не се казваше колко бързо трябва 
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да си изпиеш млякото и дали може да ядеш от тялото на 
кравата. Пресегнах се към панера за филия бял хляб и я 
сложих в чинията си с главата надолу, така че извивката 
на кората да заприлича на бяло бебешко дупе. Още по-убе-
дително ставаше, когато намажех долната половина на 
филията с течен шоколад. С братята ми се закачахме, 
питахме се един друг:

– Пак ли ближеш задници?
Само че преди да ми позволят да си взема от течния 

шоколад, трябваше да хапна нещо солено.
– Ако забравиш златни рибки в тъмна стая, ще побеле-

ят – прошепнах аз на Матийс и подредих върху филията 
шест резена пушена наденица, така че да покрият цялата 
ѝ повърхност. Имаш шест крави. Изяждаш две от тях. 
Колко ще ти останат? Каквото и да ядях, чувах в главата 
си гласа на господина. Защо в глупавите задачи все за храна 
се говореше – ябълки, торти, парчета пица и бисквити, – 
не знаех, но във всеки случай бях изоставила надеждата 
някога да се науча да смятам, а тетрадката ми да е бяла 
като сняг, без една червена драскотина. Беше ми отне-
ло година да се науча да познавам часовника – с баща ми 
прекарвахме часове на масата с часовника играчка, взет 
назаем от училище, който той понякога в отчаянието си 
запокитваше на пода. Тогава механизмът изскачаше от 
кутията, а проклетата вещ задрънчаваше. Все още се 
случваше стрелките да се превърнат в дъждовни червеи, 
каквито вадехме с търмъка от пръстта зад обора, преди 
да отидем за риба. И червеите като стрелките се извиваха 
във всички посоки, щом ги хванех между палец и показалец, и 
чак когато ги чукнех няколко пъти, се укротяваха за крат-
ко и се отпускаха в дланта ми, спокойни като желираните 
ягодови бонбони от магазинчето за сладки на Ван Лайк.

– Не бива да шепнеш, когато си сред хора! – обади се 
сестра ми Хана, която седеше до Обе на отсрещната 
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страна на масата. Когато нещо не ѝ харесваше, тя мес-
теше устни от ляво надясно.

– Някои думи просто са прекалено големи за малките 
ти ушенца и не влизат в тях – отвърнах ѝ с пълна уста.

Обе отегчено бръкна с пръст в чашата с мляко, изва-
ди отвътре късче каймак и побърза да го размаже върху 
покривката. Каймакът полепна като белезникав сопол. 
Отблъскваща гледка, особено като знаех, че има опасност 
на сутринта покривката да се случи с отсрещната страна, 
със засъхналия каймак, към мен. Щях да откажа да си сложа 
чинията на масата. Всички знаехме, че салфетките са за 
красота и че след закуска майка ми ще ги приглади и ще ги 
прибере в чекмеджето, тоест че не са предназначени да 
бършат мръсни пръсти и усти. И бездруго щеше да ми е 
жал да смачкам някое ангелче като комар в шепата си и 
да му пречупя крилцата или да омажа белите му ангелски 
коси с ягодов мармалад.

– Бледичък съм, затова трябва да изляза; да не побелея 
като златна рибка – подшушна Матийс. Усмихна се и 
потопи нож в бялата половина на двуцветния шоколад 
Duo Penotti, като внимаваше да не докосва кафявото. Duo 
Penotti ни се полагаше само през ваканциите. От дни очак-
вахме началото на коледната ваканция и ето че моментът 
най-сетне беше настъпил. А най-хубавото идваше, когато 
майка ми отлепеше предпазната хартия, изчегърташе 
остатъците от лепило от ръба на буркана и ни покажеше 
кафявите и бели петна по фолиото, сякаш бяха неповто-
римите шарки на току-що родено теле. Онзи, който беше 
получил най-добри оценки през седмицата, бръкваше пръв. 
Аз вечно бях последна.

Люлеех се на стола си; краката ми още не стигаха пода. 
Щеше ми се да задържа всички вкъщи, да ги подредя из 
пространството като резени пушена наденица по повърх-
ността на филия. Последния час вчера учихме за Южния 
полюс и господинът каза, че някои пингвини излизат на лов 
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и никога повече не се връщат. Въпреки че не живеехме на 
Южния полюс, и тук беше студено. Толкова беше студено, 
че езерото беше замръзнало, а коритата на кравите се 
бяха напълнили с лед.

До чинията на всеки от нас имаше по две светлосини 
найлонови пликчета. Вдигнах едно от тях и погледнах 
въпросително майка си.

– Да си ги сложите над чорапите – обясни тя с усмивка. 
В бузите ѝ се образуваха трапчинки. – Така топлото ще 
остане в обувките, пък и няма да си намокрите краката.

Докато говореше, тя приготвяше закуска за баща ми, 
който помагаше на една крава да се отели. След всяка 
намазана филия майка ми плъзваше ножа между палец и 
показалец, така че маслото да се скупчи върху пръстите 
ѝ. Този остатък тя обираше с тъпата страна на острие-
то. В тоя момент баща ми вероятно седеше на столчето 
за доене до кравата, готов да поеме животинката, а от 
него се издигаха облаци изпарена пот, горещ дъх и цигарен 
дим. Забелязах, че до чинията на баща ми няма найлонови 
пликчета; сигурно ходилата му бяха прекалено големи, 
особено лявото, което беше деформирано след инцидент 
с комбайн, когато баща ми бил на двайсет и няколко. На 
масата до майка ми лежеше сребърният свредел, с който 
тя проверяваше какви са на вкус сирената, които пригот-
вяше. Преди да разреже някоя пита, тя забиваше свредела 
в центъра право през найлоновата обвивка, завърташе го 
два пъти и го изтегляше внимателно. Опитваше парчен-
цето сирене с кимион, както опитваше белия хляб, когато 
приемаше причастие в църквата: бавно и съсредоточено, 
богобоязливо втренчена в една точка. Веднъж Обе се по-
шегува, че и сиренето е тялото Христово; не бивало да 
си правим повече от два сандвича със сирене дневно, за да 
не Го изчерпаме твърде бързо.

Веднага щом майка ми изрече сутрешната молитва 
и благодари на Бог за оскъдицата и изобилието; докато 



14

мнозина ядат от хляба на скръбта, Ти, Боже, ни нахрани 
великодушно, Матийс избута стола си назад, преметна 
черните кожени кънки на врата си и прибра в джоба на 
якето си коледните картички, които майка ми му беше за-
ръчала да пусне в пощенските кутии на неколцина познати. 
След това щеше да отиде на езерото; той и няколко негови 
приятели щяха да се включат в надпреварата с кънки на 
лед. Маршрутът беше с дължина трийсет километра, а 
победителят получаваше филия със задушено виме и ме-
дал с надпис 2000 г. Искаше ми се да му сложа найлоново 
пликче и на главата, та да не изстива, да прещипя пликче-
то в края, така че да се закопчее плътно около врата му. 
Брат ми разроши косата ми, а аз побързах да я пригладя и 
изтупах няколко трохи от горнището на пижамата си. 
Матийс винаги си носеше пътя по средата, а къдриците 
на перчема си извиваше с гел, заради което те напомняха 
на две завъртулки, оформени от масло с нож. Майка ми 
правеше такива завъртулки по Коледа, когато маслото от 
кутия не ѝ се струваше достатъчно празнично. Маслото 
от кутия беше за обикновени дни, а Рождество Христово 
не беше обикновен ден, та макар Tой да се раждаше всяка 
година, както всяка година умираше за греховете ни. Тази 
работа ми се виждаше странна, казвах си: Бедният чове-
чец, умрял е толкова отдавна… Време ни е да го забравим. 
Но не го изричах на глас, иначе нямаше да получа бисквити 
с шоколадови пръчици и нямаше да ми разкажат историята 
за тримата влъхви и за звездата, която съзрели на изток.

Матийс излезе в коридора, за да хвърли едно око на пер-
чема си в огледалото. Нищо че от студа къдриците щяха да 
се втвърдят като камък или да се слегнат и да залепнат 
за челото му.

– Може ли да дойда с теб? – примолих му се аз.
Баща ми беше свалил от тавана дървените кънки и ги 

беше вързал с кафявите кожени ремъци за обувките ми. От 
няколко дни се разхождах из къщата по кънки, с ръце зад 
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гърба и предпазители на ножовете, така че да не оставям 
следи по пода. Прасците ми бяха заякнали. Достатъчно се 
бях упражнявала, че да изляза на леда без сгъваемия стол, 
на който се подпирах иначе.

– Не, не може! – отвърна той. После добави тихо, така 
че да го чуя само аз: – Понеже ще ходим на отсрещния бряг.

– И аз искам на отсрещния бряг! – прошепнах.
– Като пораснеш, ще те взема. – Той си нахлупи вълне-

ната шапка и се усмихна; показаха се брекетите със сини 
ластичета, опънати зигзагообразно.

– Ще се прибера преди мръкнало! – провикна се Матийс 
към майка ми. На прага се обърна още веднъж и ми помаха – 
сцена, която впоследствие щях да извиквам многократно 
в спомените си, докато ръката на брат ми не престанеше 
да се надига, а аз не започнех да се съмнявам дали изобщо 
сме си взимали сбогом.




