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ДЖЕРЪМАЙА ЧЕМБЪРЛИН 

 

Излезли сме на леда пред махаличката от бараки, която всяка година 

оживява с идването на зимата. Вик слага катинар на барачката си. Името и града му 

са изписани отстрани с боя, както е по закон. Но освен тях той е добавил и улицата, 

щата и пощенския си код. А под тях с трийсетсантиметрови букви и ярко червен 

спрей е написал земя!, с удивителна.  

“Да се знае точно къде ни е местожителството”, обяснава той и изглежда готов да 

го повтори пред всеки, който го попита. Но доколкото знам любопитни няма. 

Съседите ни познават от деца. Израстнали сме с въдички в ръце, седнали на леда 

върху обърнати кофи с назъбени ръбове. Някои от хората имат внуци, които сега 

играят баскетбол с дванайсетгодишния син на Вик. 

 “Ще ходим ли в Гросъри за бира?”, питам. 

 Грийн Лейк Гросъри е името на единствената кръчма в радиус от петнайсет 

мили. Друг път не бих и питал – бирата е задължителна. Но сега тук на леда ни 

изкара жената на Вик. 

  “Айде, какво стана с рибата тоя сезон”, му беше казала наскоро. “Баща ти 

може да изкара една нощ и сам.” 

 И ето ни с Вик седнали в барачката му – малко по-широка от дворска 

тоалетна – стоим и се вслушваме в съскането на керосиновата лампа над главите 

ни. Доволни сме да сме тук, макар че не кълве. Подаваме си плоска джобна 

манерка и потропваме с крака, за да не замръзнем. Манерката е на петнайсет 



години и ми е подарък от Вик за сватбата. Но много късмет не ми е донесла, нито с 

жените, нито с рибата.   

Вик се съгласява да дойде, но преди това иска да минем през тях за пари. 

Пътят дотам е двойно по-дълъг, а аз имам достатъчно пари и за двамата, но от 

учтивост не предлагам. Истината е, че Вик иска да се убеди, че верандата на баща 

му свети. Последното нещо, което прави старият преди да си легне, е да пусне 

лампата, и ако не е забравил, това е сигурен знак, че вече си е в леглото, в 

безопасност.     

Бащата на Вик започна да губи паметта си почти изведнъж, няколко месеца 

след смъртта майка му. Късно напролет миналата година минахме да го видим на 

връщане от работа и го намерихме да разорава нивата, която предната неделя 

бяхме засели заедно.   

“Татко, какво правиш?”, попита го Вик и скочи на трактора, за да го озапти. 

“А ти как мислиш?” 

“Ами ореш нивата, която засяхме минала седмица,” отговори Вик. 

“И защо мислиш, че го правя?” 

“Точно това искам да знам и аз, татко. Защо го правиш? 

Баща му обърна очи към нивата и се загледа в браздите, където от едната 

страна се виждаха семената, а от другата прясно разровена земя. Очите му 

проблеснаха зад очилата.  

На връщане от кръчмата в колата Вик въздъхна и поклати глава. “Старецът 

вече никакъв го няма”, каза. 



“Може би трябва да го заведеш на лекар”, предложих аз. Собственият ми 

баща почина от пневмония, която без да разберем прерастна в менингит. Малко 

пеницилин вероятно щеше да му спаси живота. Спомням си, че още живеех в 

Тексас, когато майка ми се обади и ми каза, че татко е в кома. Докато мина трийсет 

и шестте часа път с кола, беше умрял. И досега съжалявам, че не взех самолет. 

Вик се изсмя. “На очен лекар мога да го заведа, но за друго няма смисъл. От 

възрастта е. Семдесет години не е малко.” 

Слязох от колата на Вик и се прибрах в къщи. Пуснах щорите и не вдигнах 

иглата на грамофона от плочата на Боб Дилън, докато бутилката с уиски не 

свърши. Не знам, може би седемдесет години наистина са много, но на мен ми се 

виждаха близо. Бях на четирсет и разведен. А разводът със сигурност се брои 

допълнително. Като кучешките години. И ефектът на вятъра в студено време.   
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