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Петсамо, 1937 г.

Ирга

А з съм дъщеря на Белия бог и няма да ме хване-
те. Фуча на ски по склона на Нейтотунтури, за 
да спася живота си, а и този на моето дете. 

Хрътките джафкат долу в дерето, виковете на пре-
следвачите ми отекват:

– Курвата бяга на ски! Мъчи се да офейка при рус-
наците!

Не мога да го позная по гласа, но е един от прибли-
жените на баща ми, почетна банда касапи, които за 
развлечение гърмят саами сколти и бременни момичета.

– Ей, Ирку, върни се! Какво ще каже баща ти!
В гласовете им се долавя паника. Да, какво ли ще 

каже началникът на граничната служба, Белият генерал 
Хенрик Малинен, когато по-малката му дъщеря прекоси 
на ски границата и поеме към Голямото приключение?

– Убийци на зародиши – изплювам през рамо и уско-
рявам ход.

Северният ледовит океан трещи, разгонен от про-
летта, сцената от преспи лъщи на слънцето като 
полирана, тук-таме се подават реси на върби. Ските 
са закрепени на краката ми с брезови плетеници, които 
скърцат при всеки тласък, а пръстените на щеките ски-
мтят. Вълнената пола стърже по бедрата ми, когато се 
стрелвам надолу към замръзналата река Яуруйоки, към 
скалистото място, където снегът вече е потъмнял от 
топлината. Май че усещам течението под краката си 
и за миг се разколебавам. Само глупак би дошъл тук на 
ски в тази киша. Ала сега имам повод. Нямам и миг за 
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губене. Отвъд песъчливия склон се разнася жален вълчи 
вой, отвръща му глутницата откъм подножието на 
планината в далечината. Намирам се на пет километра 
от руската граница и скоро ще се стъмни.

Преследвачите ми не смеят да припарят до леда. 
Не са забравили за децата, дето се удавиха в бързея 
Венаковирта – говори се, че заради тях из провлака 
проблясват блуждаещи огньове.

Чувам викове:
– Стой, спри се вече! Няма да те убием!
Не се обръщам. От ноздрите ми струи пара, облече-

ните в козина ски лъщят, в устата си усещам вкус на 
метал. Върху гърдите ми топли четвъртитата карта, 
която ми изпрати Вълчия зъб по сколтите еленовъди. 
На нея пише: „Милая Иргочка! Приходите при нас, нека 
създадем един по-добър свят! Ще уредя паспорт и виза!“. 
В съзнанието ми изплуват мастилените заврънкулки и 
кокалестите ръце, които са ги изписали. Скоро техните 
дълги и тънки пръсти ще се домогнат до мен.

По правило заминаванията се обясняват трудно. 
Като това например: защо Ирга Малинен, дъщерята 
на Белия бог, препуска на ски към Съветската земя? 
Едната причина е чисто и просто бунт, яростен из-
блик, но аз съм си такава по природа. Преди седмица, на 
петнайсетия ми рожден ден, папочка забрави да драсне 
една чертичка на рамката на вратата, за да се види 
колко съм се източила за една година. За сестра ми си 
спомняше много добре, не пропусна и да я похвали кол-
ко се била разхубавила и каква чистокръвна мома била 
станала, въпреки че майка ѝ била от род на езичници.

– Тази тук ще се отърси от лошото наследство в 
жилите си и ще светва електрическа лампа вместо 
лапландското северно сияние!

Така се вбесих, че се наложи да избягам зад сауната – 
захапах едно еленско копито и си поплаках. Сиско това, 
Сиско онова. Още от Олимпийските игри в Берлин тази 
цапната през устата мазнярка е съкровището, любим-



10

ката, още откакто успя да се набута в националния 
отбор по гимнастика и имаше възможност да пие чай 
със самия райхсканцлер Хитлер. Ама че долна мърша. 
Оттогава татко не мисли за нищо друго. Всичките 
успя да ги омая с ония тайно навити копринени къдри. 
Сега не могат да отлепят очи от нея.

Когато обаче Вълчия зъб дойде отсам планините и се 
настани в колибата на Хете, където държеше своите 
агитационни речи, реших, че това е за мен. И колкото 
и да е чудно и странно, той ме желаеше.

Вълчия зъб имаше меки устни, между които се пода-
ваше левият му кучешки зъб и му придаваше прелестно 
свиреп вид. На приказките му, разбира се, не вярвах. У 
дома още с майчиното мляко ни внушаваха страх от 
руснаците и комунизма до такава степен, че пламен-
ните призиви по радио „Мурманск“ в неделя точно по 
времето за църква само ни забавляваха. При все това 
стана така, че понякога в неделя отпрашвах със ските 
към Хете и какво пък – нали никой не ме държеше под 
око. Някак си ми допадна. Да си седя там, загърната с 
покривалото за шейна от еленова кожа, да си сърбам 
мляко от северен елен от дървената чашка гукси, да 
следя с поглед Вълчия зъб и да слушам как червенушките 
пращат баща ми в деветия кръг на ада. Възхваляваха 
Комунистическата страна на чудесата и Работническия 
рай като някакви си там пророци. Уж оттатък грани-
цата се присмивали на сурогатното кафе, тлъстините 
на женорята плющели по ханша им, имали чудни кифли, 
чак лигите да ти потекат, а кравите в колхоза мучали 
с напращели вимета: елате се насмучете! Някой си 
офейкал при руснаците с буер и тутакси го произвели 
комисар на Мурманския район.

– А как се минава границата? – дръзнах да се усъмня 
аз.

– Лесна работа – изграчи бабичката на Хете.
Саамите сколти я пресичали непрекъснато по сле-

дите на своите елени. И за други не било проблем. 
Само един кол за сено в шейната, манерка с домашна 


