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Клейтън и жената излязоха навън, където вятърът ги посрещна с грохота на 

връхлитащ влак. На запад от верандата прибоят прииждаше, понесъл отломки от вилите 

по дюните. Приведени към пясъка, двамата тръгнаха в обратна на новия пролив посока. 

Клейтън вървеше пръв, а жената го следваше на пресекулки с детето на гръб. Докато 

пълзяха по пясъчните хълмове очите му се спряха върху ято дребни птички, качулати 

врабчета, мина му през ум, които се бяха свили на завет. Птиците клечаха до земята в 

клиновиден строй, с човки, обърнати към вятъра. Подплашени от приближаването на 

хората, те се вдигнаха във въздуха и вятърът ги помете като песачинки.  

Жената, която се движеше трудно заради детето, започна да изостава. Клейтън се 

принуди да ги изчака. Нямаше търпение да стигнат до лагуната и се ядосваше на себе си, 

че не настоя да тръгнат по-рано. Жената се беше оплела в плажните сливи и се бореше с 

тях. Клейтън се върна назад и й даде знак, че може да поеме момчето, но то отказваше да я 

пусне. „Само за малко, Еди”, викаше тя, като едва надмогваше вятъра. „Да може мама 

почине.” Детето затвори очи и се притисна в нея още по-силно, а главата му се замята в 

конвулсии. Майката се примири и двамата продължиха заедно. 

Когато приближиха лагуната, Клейтън с облекчение видя, че мостът, макар да се 

люлееше по цялата дължина, си беше още на мястото. Стори му се по-далеч, отколкото 

очакваше. Жената се бе свлякла на колене и се опитваше да предпази детето от 

връхлитащия пясък. Клейтън се обърна и потърси с очи вилата на Гилпин, която намери 



на обичайното място. Но част от верандата й липсваше. Дворът на Еверит, обаче, беше 

опразнен и океанът неудържимо се изливаше върху му. Отсам пролива Клейтън забеляза 

малък кей с привързана от защитената му страна малка бяла лодка. Ще побере и трима ни, 

помисли си. Дръпна жената за рамото и извика: “Насам.”     

Кеят потръпваше под ураганния вятър, а лодката стоеше опъната върху него, 

привързана за двата си края като към уред за изтезания. Клейтън дръпна едното въже и се 

опита да я изтегли към кнехта. “Влизай”, изкрещя на жената. Помогна й да се освободи от 

детето. Момчето завика и се загърчи. “Чакай малко”, извика Клейтън безпомощно. “Няма 

да избяга.” Жената скочи в лодката и в момента, в който стъпалата й докоснаха дъното, 

носовото въже се скъса като струна на китара. Малкият съд се завъртя около кърмата си. 

Детето нададе вик, който Клейтън усети с кожата си, и се изтръгна от ръцете му, 

политайки след майка си. Водата се разплиска без звук и го понесе като отломка от кораб. 

Жената се хвърли напред, като едва не обърна лодката, и се добра до едната от 

презрамките на спасителната му жилетка. Успя да го изтегли на една страна и го гушна в 

скута си. Веднага след това поддаде и второто въже и лодката с двамата пътници се 

втурна стремглаво към залива като състезателен кон, на който сега предстоеше 

надбягване. Изправен върху кея, Клейтън ги проследи с очи. Движеха се бързо, по-бързо 

от колите по Олд Пърчис Роуд. Клейтън беше сам самичък. В далечината лодката се 

смаляваше и лицата вече се губеха.   

Дъските под краката му затрепериха. Клейтън се приближи към акациевия стълб, 

който държеше кея към брега. Стволове на дървета и останки от сгради преминаваха във 

вихър покрай него. Видя хладилна кутия, после вана, която се носеше жизнерадостно по 

водата, изправена на единия си край. Високо във въздуха прелетя зелена врата с добре 



излъскана метална дръжка. На всеки няколко секунди вълните заливаха кея и го 

покриваха с пяна и отломки. Клейтън се обърна към пролива и видя очертанията на 

масивна къща, която подскачаше в кипящия бързей в мълчалив забавен каданс, като 

мидена черупка, уловена от прибоя. Докато я гледаше, предната й стена се строши като 

играчка. Островърхият покрив се отдели от къщата и кацна във водата с подскок, а после 

се завъртя и се понесе направо към него. Клейтън прегърна здраво стълба пред себе си. 

Усети, но не чу връхлитането на покрива върху кея и дори не разбра как се озова върху 

него. Ръцете му се вкопчиха във влажните дървени керемиди и го изведоха на върха. В 

следващата минута кеят поддаде под тежестта и непривързаният към нищо покрив се 

понесе сам по водата.   

 

******************* 

 

Увиснал на върха на покрива, Клейтън беше обзет от безумно оживление. Беше доволен, 

че е сам; че жената и детето го бяха освободили от себе си. Светът се отдели от него, като 

парче месо под ножа на обезкостител, и го остави насаме с урагана. Клейтън и ураганът се 

сляха в едно. Вятърът го връхлиташе и биеше във вените му. Тялото му реагираше без 

колебание и без да се съветва с ума. Още преди покривът да връхлети, ръцете му сами 

бяха потърсили заскрежените от сол жлебове на керемидите. Всяка секунда искреше от 

първичност. Чувстваше се напълно сигурен в това, което правеше. Мисълта за възможен 

край дори не му хрумна.  

Клейтън вдигна поглед от импровизирания си сал и в далечината съзря моста Тафи 

Пойнт. Още не бе извърнал очи, когато мостът безшумно се скърши на две като във филм 



на Бъстър Кийтън. Беше като кадър от миналото, като новина, която вече беше чувал. 

Времето се свиваше и разпускаше. Рухването може би беше отнело секунда, а може би час 

или четири часа, а може би цял живот. Огледа се наоколо за жената и детето, макар че не 

очакваше да ги види. Спомняше си ги смътно, като хора, с които се бе разделил отдавна 

или за които беше чувал от дядо си. Стена от вода се издигна пред очите му. Клейтън се 

вкопчи отново във върха и за първи път се запита как ли се бе чувствал при раждането си. 

Усещаше се сам срещу непреодолимата ярост на света и в същото време му се струваше, 

че светът е пред свършек, че се разпадаше пред очите му. Бурята беше ускорител на 

времето, който разкриваше неизбежната съдба на всичко земно: на къщите, дърветата и на 

хората, и на самата земя, която лежеше разпорена като парче овехтял плат, захвърлено в 

ъгъла. 

Небето се просветли и Клейтън се опита да разбере къде се намира. Все още не 

беше напуснал Големия южен залив, макар че гледката нямаше нищо общо със спомените 

му. Пред очите му течеше гигантска миграция: всяка дъска, всяка греда, всяка отломка се 

беше втурнала в една и съща посока. Под пристъпите на вятъра ята от предмети се вдигаха 

във въздуха като безформени птици. Покрай него премина червеното дъно на преобърната 

лодка, върху което се беше изправило куче. Като го видя, то наежи черната си козина и 

залая без звук.  

Пред него се появи бряг с пригладени от бурята очертания. Някъде пред него 

покривът заседна в пясъчен нанос и потръпна, след което утихна под тялото му. Сигурно 

се намираше близо до устието на реката. Със схванати от усилието крака Клейтън се 

смъкна надолу и скочи във водата. Лагуната беше плитка до колене и топла като чай. Като 

избираше откъде да мине, Клейтън намери път към брега. Вятърът все така грохтеше като 



приближаващ влак. Наоколо прелитаха врати и парчета дюшеме. Клейтън допълзя до една 

височина сред тревите и се отпусна на сушата. Стеблата на дърветата наоколо се гърчеха и 

блъскаха едно в друго. С лице, опряно в грубите треви, Клейтън се усети изтощен. 

Устните му бяха изгорели от солта. Пред него заливът се виждаше като на длан и той се 

взря във вятъра, който изгребваше водата от морското дъно като дете, което искаше да 

стигне до пясъка, за да си направи кула. Водата летеше из въздуха, а под нея се откриваха 

клисури и била, полета тъмни водорасли и правите черни релси на отдавна изоставени 

докове. Въздухът смесваше ароматите на реката и океана и тежеше от електричество, като 

в деня, в който Клейтън бе видял рояка с пчели в двора на къщата им.   

   


