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Писмото пристигна в ръчноизработен плик, запечатан с червен восък. Докато 

прехвърляше бързо с ръка сметките и рекламните листовки, Айа видя името си, 

изписано със съвършено оформени букви, разчупи печата и прочете: 

 

“Скъпа Кавагучи-сама, 

 

Чувствам, че трябва да заобиколя конвенцията да започна писмото си с 

някакъв коментар за времето, защото навярно ви интересува нещо далеч по-важно, 

а именно кой съм аз и защо ви пиша. Силно се надявам това писмо да достигне до 

мис Айа Кавагучи, която беше студентка в университета “Кейо” през 1969 г. Ако 

това не сте Вие, моля игнорирайте го. 

Моето име е Шинго Оеда, професор по психология в “Кейо” от 1960 до 

пенсионирането ми през 1991. От 1969-70 г. аз проведох серия експерименти, чиято 

цел беше изобретяването и разработването на уред, наречен Аморометър, който 

може да измерва човешката способност за любов. (Името естествено идва от amor, 

латинската дума за “любов.) 

Разбира се, през 1969 нямаше образователни регулации, засягащи 

инструктирането на подопитните лица. Предполагам, че не сте знаели за нашето 

изследване, да не говорим за изключителната дарба, която тези тестове разкриха – 

от всички 439 участници в изследването Вие имахте най-висок резултат по 

отношение на Способността за любов. В измерването на Способността за 

съпричастие имахте удивителните 32 точки – повече от две стандартни единици по 

скалата над средното. 

Но да дойда на същността: много бих искал да се срещна с Вас. Като вдовец 

от две години установих, че компанията, с която разполагам – моя котарак и 

спомените ми, - е твърде недостатъчна. Котката е несигурна и своенравна, 

спомените ми също често са такива. 

Може би е вярно, че независимо от възрастта на един мъж, в него остава 

някакво ядро от младостта. Докато остарявах, любопитството ми към света не 

намаля, а се премести от ума в сърцето ми. Това изглежда не е толкова лошо. 

 

С много надежда, 

Шинго Оеда 

 

П.П. Написването на това писмо ми отне много години – моите хипотетични 

резултати на теста на “Кордометъра” (“cord” е латинският корен със значение на 

“сърце” и “кураж”) сигурно биха били печално ниски. Моля Ви за бърз отговор, ако 

е възможно.” 

 



Айа Кавагучи вдигна писмото към лампата на бюрото си и разгледа водния 

знак. Дебелата хартия и изненадващото разстояние, което тя създаваше между 

крайчетата на пръстите й, по някаква причина я караха да се чувства важна. 

Тя никога не беше учила в университета “Кейо”. След като се омъжи за Хисао 

преди всичките тези години, рядко изобщо беше посещавала Токио. 

Тя прокара пръст по печата. Представи си как професорът излива гъстия восък 

върху капачето на плика и слага печата си. Представи си вълненото му сако и 

измачканите му кожени обувки, когато той излиза от къщи, и дългите, тънки 

пръсти, с които занася писмото до пощенската кутия в своя изискан токийски 

квартал. Сега този плик беше тук, а восъкът му й напомняше  екзотичен плод, 

върху който е изрязано името на непознат. 

Непознат, който смяташе, че тя е – как го беше казал? – изключителна. 

Тя погледна часовника над печката. Хисао щеше да си дойде след един час, а 

вечерята вече беше готова. Трябваше да изглади някои неща, но това можеше да 

стане и друг ден. Така че занесе столчето до гардероба и свали кутията с хубавите 

канцеларски принадлежности. 

След това започна да пише: 

 

“Скъпи Оеда-сама, 

 

Колко хубаво беше да получа Вашето писмо, и каква изненада! Между 

другото, сезонът на дъждовете започна тук, но аз ще Ви спестя подробностите, 

защото, както казвате, нашата кореспонденция е особена.” 

 

Тя прочете отново началото, след това издърпа от кутията нов розов лист и го 

преписа там, като замени “хубаво” с “прекрасно” и “особена” с “много 

необикновена”. После продължи: 

“Отдавна не си бях спомняла за “Кейо” и се радвам, че сте имали смелостта 

да се свържете с мен.” 

Айа помисли за момент и добави: 

“Според мен Вашите показатели на “Кордометъра” биха били доста високи!” 

Тя изправи гръб, когато чу, че Хисао си идва. След всички тези години 

ритуалът на неговото влизане й беше добре познат – проскърцването на пантите, 

шумното затваряне на металната врата, дрезгавото “дойдох си” на мъжа й, което 

той сякаш казваше не на нея, а на себе си. Единственият липсващ елемент беше 

краткото потропване на куфарчето му върху пода. 

Тя мушна писмото в едно чекмедже и въздъхна. Стана точно така, както 

Емико я бе предупреждавала – сега, когато се беше пенсионирал, мъжът й 

постоянно й се пречкаше в краката. Тя се разпореждаше с всичко в тази къща от 

шест сутринта до шест вечерта в продължение на двайсет и една години. Хисао бе 

добър човек, бе осигурил на нея и на сина й дом, но тя никога не беше смятала, че 

ще трябва да прекарва толкова много време с него. 

- Рано си дойде – каза тя, като стана да го посрещне. 

- Игрището за голф е претъпкано – оплака се Хисао. – Твърде много хлапаци. 

По това време на деня би трябвало да са на училище или на работа. 

- Хм – отвърна тя. – Искаш ли да вечеряш? Или нещо безалкохолно? 



Той се отпусна тежко в синьото си кресло, а тя се плъзна към кухнята. 

Откакто бяха заедно, винаги ставаше така - той се връщаше от работа, сриваше се в 

креслото си и искаше нещо за ядене или за пиене. Сега обаче често не беше 

уморен, когато се връщаше, и въпреки че навикът още го теглеше към креслото, 

вече изглежда не се чувстваше удобно там. 

 

--- 

 

Тя довърши писмото през нощта, докато Хисао спеше, със зелени 

дунапренови тапи в ушите срещу собственото му хъркане. 

“Поласкана съм, че сте си спомнили за мен и желаете да се срещнем” – 

написа тя и отново отпи от тежката стъклена чаша, в което беше сипала малко от 

хубавото уиски на Хисао. 

Тя написа с печатни букви името “Айа Кавагучи” на дъното на плика, 

удивлявайки се на това колко по-хубав беше почеркът на тази жена от нейния 

собствен. 

 

--- 

 

Неговият кратък отговор пристигна след три дни: 

 

“Ще започна това писмо, описвайки времето в сърцето си и ще Ви кажа, че 

небето е синьо и топло, а светлината е плътна и сладка като мед! Радвам се и съм 

приятно изненадан (напоследък добрите новини не ме спохождат често), че сте 

готова да се срещнете с мен. Бих могъл да дойда до Вашия град, а ако 

предпочитате, можем да се срещнем тук в “неоновата джунгла”.” 

 

Плътна и сладка като мед! Айа се усмихна, удивена, че още има такива хора в 

света. Крайно време беше да срещне някой от тях, помисли си тя. 

 

--- 

 

Каза за плановете си само на Емико, която се беше развела млада и никога 

повече не се бе женила. 

- Не смятам да мамя Хисао – каза Айа. – Искам само малко... топлина. Този 

човек мисли, че аз съм изключителна. Искам да знам как изглежда това. Искам да 

бъда изключителна в нечии очи, поне за един ден. 

- О, млъкни! Ти си чудесна жена. 

- Чудесна, глупости. Искам да бъда изключителна. 

Емико завъртя очи. 

- Пък и сега, когато Хисао се пенсионира и Рио се изнесе, това е като шанс да 

се преоткрия. Да видя какво съм пропуснала. 

- Ами ако той е красив и богат? 

- Може също да е беден и луд – каза Айа, но не вярваше в това. 

- “Аморометър”! Кой е чувал за такова нещо? Чудя се къде ли на скалата бих 

попаднала аз. 



- Аз също – каза Айа, спомняйки си всяка себична, студена постъпка в живота 

си. Например как като тинейджърка беше откраднала един чадър, как престана да 

кърми Рио след две седмици, защото не можеше да търпи възпалените си, напукани 

зърна, как клюкарстваха с Емико, при което често ставаха злобни... 

- Именно. Какво ще стане, ако той разбере, че това не си ти? 

- Ще се върна вкъщи – каза тя. 

- Само ако е беден и луд. Ако е богат и красив, навъртай се наоколо. 

Бяха си уговорили среща в неделя на обед на най-горния етаж на токийската 

гара, в един ресторант, известен с хубавата гледка към града, която предлагаше. 

Въпреки че Шинго повтори предложението си да пътува до нейното градче, Айа 

беше настояла да дойде в Токио. Личността, която тя се надяваше да стане, не 

можеше да съществува в Иида. Тя можеше да се промени само далеч от там. И 

въпреки че я ужасяваше мисълта, че може да се изгуби по улиците на този непознат 

град, Айа се чувстваше сигурна, че щом пристигне, вече може да бъде каквато 

поиска. И действително можеше да бъде всякаква, ако животът й се беше стекъл 

различно. Беше прочела достатъчно книги. Чувстваше в себе си дълга редица от 

Айи, готови да бъдат призовани. 

 

--- 

 

Каза на Хисао, че е включена в струнен квартет, организиран от един познат 

на Емико.  

- Нима си спомняш още как се свири на това нещо? – попита той иззад 

вестника си. 

- Разбира се – отвърна тя, докато нареждаше два по два купчината чорапи, 

които току-що беше донесла от простора. – В гимназията това нещо не слизаше от 

ръката ми. 

- Разбирам... Е, ще се упражняваш ли сега? 

Айа не можеше да разбере дали той искаше тя да донесе старата виола или се 

опасяваше, че няма да може спокойно да си прочете вестника. 

- Може би – отвърна тя. 

Той кимна, мънкайки си нещо, докато четеше. После каза:  

- Но в Токио? Не можеше ли да намериш някоя група по-близо до вкъщи? 

Тя продължи ритмично да съединява и да навива чорапите. 

- Не мисля – каза тя. После спря и попита: - Мислиш ли, че съм 

изключителна? 

Той не вдигна поглед от вестника си. 

- Ти си чудесна, скъпа. 

 

 

 

 


