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Т

омас Ван дер Хофсте крачеше по пътя, а сутрешното слънце прежуряше на гърба му. Цъфтящата
рапица се къпеше в пролетното небе и навяваше мирис на свежест.

„Ще бъде горещ ден. Може би не беше добра идея да каня тези странни хора да ме посетят в
полето?”
Томас продължи да марширува. Той си спомни как преди около 60 години баща му го заведе на
първото пътешествие в чужбина да види Стоунхендж. Тогава му се стори много далече. Най-напред
пътуваха с автобус от Амстердам, после с влак от Париж, отново с автобус до Солсбъри и най-накрая
пушещият като комин чичо Джордж ги достави с новия си Шевролет. От тогава Томас бе омагьосан
от мащабите на житните поля.
- Някой ден ще живея тук, шест годишното момче каза на тези, които можеха да го чуят.
По-късно той забрави за своето обещание. Но образа на медените поля остана жив и му служеше
като напомняне за душевен покой и щастие.
Когато 10 години по-късно напусна училище и пристигна в Лондон, младият мъж нямаше идея
за причината. Водеше го онова дразнещо чувство на неудовлетвореност от живота и жаждата да
опознае света. Томас не опозна света както си мислеше, тъй като много скоро попадна в плен на едни
черни, латиноамерикански очи. Никога не беше виждал толкова дълбоки очи колкото на момичето от
съседната къща, която му беше жена в продължение на 20 години.
Любяща птичка го повика. Мислите му го отведоха отново при жена му или по-точно „бившата”
му жена. Всъщност той никога не я наричаше „бивша”. Някога всички си мислеха, че Томас и
Джулия са предопределени да останат завинаги заедно. Но това беше до онази злощастна почивка на
Майорка през 1999 и появата на чаровния италианец. Хмм дааа, Томас трябва да си признае, Давиде е
истински джентълмен за разлика от него, обикновения мъж. Откакто качи 20 кг. и златистата му коса
поокапа, датчанинът не се намираше вече за привлекателен. Със сигурност Джулия не го считаше за
такъв щом избяга с друг мъж.
„Стига Томас, не беше така.” Гласът й се прокрадна отново. „Аз не исках....”
Шум на приближаваща отдалече кола прекъсна думите й. За щастие колата зави на ляво на отбивката.
Датчанинът обичаше да се разхожда сам рано сутрин до новозакупеното си място сред полята на
Дорсет. Когато внезапно реши да вложи всичките си спестявания в това, както Джулия би нарекла
„ужасно място”, той си мислеше:
„Този път ще правя каквото си поискам! Моят дом е моето ново начало.”
„Четиридесет и пет години съм строил къщи за другите.”
„Четиридесет и три скъпи, четиридесет и три, поне това да беше запомнил правилно.” Гласът й
триумфираше.
„Защо да не построя дом за себе си?”
Кола профуча и разцепи въздуха. Сърцето му подскочи. Той дори не беше я чул да приближава. Тя
изчезна бързо зад хоризонта оставайки го да се съмнява в сетивата си.
„Трябва повече да внимавам когато съм на път. В днешно време животът е на скорост.”
„Животът е нещо повече от увеличаване на скоростта му”, с приветлива усмивка Махатма
Ганди го гледаше онзи ден от постера на Лондонската метро станцията Саут Кенсингтон.
„Я по-добре да побързам преди някой да е дошъл в новия ми дом. А дали някой ще дойде?”
Всъщност той не им беше казал, че там няма още никаква къща, само земя.
Томас изкачи хълма, гърдите му се движеха тежко нагоре-надолу, сърцето си усещаше затиснато с
камък.
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„Имам камък на сърцето, сине.” Томас си спомни сладкия акцент на старата си баба. Трябва да го
е наследил от нея това любящо тревожно сърце. Не че това имаше някакво значение за Джулия.
„Хайде, хайде, остави я на мира.” Прошепна брат му Густаф. „Двадесет години минаха от както
те напусна. Това е минало, върви напред.”
Как би могъл, та нали най-съкровените му копнежи и желания са да бъде с нея и да я обича?!
„Ти живееш в миналото, тате” изгугука Мари, най-малката му дъщеря като го целуна по бузата
и се качи на влака за Ливърпул. Томас много се гордееше с нея. Тя беше тази, която искаше да се
изучи и следваше в университет. За разлика от брат й Федерико, който още на 15 години заряза
училище и тръгна за Индия.
„Мари е като мен, амбициозна, а Федерико е като майка си – авантюрист.”
„Ти, амбициозен? Не на мене тези!” Джулия избухна в смях.
„Аз наистна трябва да се отърва от нея”
Томас спря пред вратата и се загледа гордо в табелката с бели букви:
Гнездото на Томас
Нолтон Рингс,
Дорсет

Вратата стърчеше в празното поле самотна, но пълна с обещания също като живота му. Той много
внимателно подбра цветовете й в червено и черно.
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„Искам я да бъде врата-калинка”.
Преди време Томас работеше с едни източно-европейци и те му казаха историята за калинка-малинка.
Ако намериш калинка, постави я в дланта си и й кажи: „Калинке-малинке, къде ще се оженя?” Тя ще
отлети в посоката, която трябва да следваш, за да намериш своята сродна душа.
Той много харесваше това българско поверие и реши да си направи врата като калинка и вярваше, че
неговата любима някой ден непременно ще влезе през нея.

„Томас, защо постави врата в празното поле, та там даже няма и ограда!”
Джулия отново го безпокоеше. Той не й обърна внимание, не може да е права. Това си е неговият
живот, неговата свобода, неговото ново начало.
Отдалеко изръмжа кола.
„Това трябва да е Гертруд.” Германците винаги са точни. Тя ще спре пред вратата и ще чака да я
поканя. За разлика от Матиа. Той още от пътя ще започне да бърбори с Венецианския си акцент.
Когато стигне до вратата ще я заобиколи без да й обърне внимание, плувайки в море от думи и
налудничави идеи.
Интелигентите французи, с които се запозна през лятото в Сардиния ще донесат цяла кошница с
френски деликатеси.
„Ние обичаме малките удоволствия” извинително ще започне Франсоа търсейки да срещне очите
на Клодет през мъглата от фина козметика и перфектна фризура.
„Нима вятърът винаги те заобикаля” веднъж Томас й направи комплимент, който предизвика
нейната едноседмична усмивка.
Томас се научи да прави комплименти от Кшищтоф, полския си другар. Хубавият комплимент отваря
сърцето на всяка жена.
„На мен никога не си ми правил комплимент.” Сълзи напираха в гърлото на Джулия.
Той отмахна с ръка една досадна пчела. Малка точка се показа на хоризонта.
„Изглежда иде Владимир, моят руски приятел.” Володя ще дръпне една реч за времето, което все
не му стига за да дойде на време.
Последни ще пристигнат Джон и Маргарет. След обичайния си спор кой е най-краткият път те ще са
отпрашили до Бланфорд и от там до селото на Вси Светии. Джон въобще няма да забележи Вратата
ми Калинка. Той ще мърмори за пътя сякаш има някакво значение до толкова, до колкото има за какво
да мърмори. Маргарет ще се опита да бъде любезна.
- Каква чудна врата! Джон и ние трябва да си боядисаме нашата.
После ще повдигне вежди чудейки се дали въобще да отбележи, че няма нито ограда, нито дом или
да остави тази тема за нощната дискусия с Джон.
„Защо повика всички тези хора, какво толкова имаш да им казваш?” в гласа на Джулия се
прокрадна симпатия.
„Обзалагам се, че си мислиш, че имам рак.” Самочувствието на Томас се изкачи на високо.
„Недей така, Томас. Знаеш, че желязното ти здраве винаги ме е дразнело.”
„Може би тя все още има някакви чувства към мен щом се тревожи. Ух, бих искал да имам....не,
не разбира се, но ако това е моят шанс да се върне при мен?”
„Та защо ги повика, кажи.” Гласът й отново прокънтя.
„Искам да им кажа че.......ги обичам.”
„Какво?!”
„Обичам ги.“
„Ти не можеш да обичаш никого освен себе си!” Тя отново влезе във форма.
„Джулия, това са моите приятели, те значат много за мен.”
„На мен никога не ми каза, че ме обичаш!”
„Казах ти.”
„Кога?”
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„Ъъъъъ...”
„Ето виждаш ли даже не помниш.”
„Ъъъъ... беше в полята, когато се разхождахме хванати за ръце през лятото на 1965... или
1968?”
„Тогава ти ми каза, че знача много за теб. Това беше всичко, което успя да изцедиш от камъните
в сърцето си!”
„Тя камък ли каза? Сигурно е подслушвала, когато сме си говорили с баба.”
„Ти никого не обичаш Ван дер Хорфсте, ти си егоист, затворен и обсебен от собствения си
свят.”
„Джулия, това е жестоко. Нищо хубаво ли не можеш да ми кажеш?”
„Не!”
Тя тръшна входната врата, токчетата й зачаткаха по тротоара на тихата улица в Кент и никога повече
не се завърнаха.
Томас повдигна натежалата си глава и се огледа. Полетата бяха посивели. Тьмен облак заплашваше
да изсипе скъпоценните си товари. Датчанинът можеше да се помоли облакът да го пощади, но някак
си чувстваше, че дъждът може да облекчи болката. Пътят беше пуст, никой не идваше. Томас беше
сам. Даже птичките замряха в очакване на бурята. Капки се спуснаха от високо дънн, дънн, дънн и
оставяха солени следи по лицето му.
„Исках само да им кажа, че ги обичам. Пак ли съм закъснял?”
Вратът му се прегъна, гърдите едва помръдваха, сърцето му забави ритъм. И тогава, внезапно,
Томас Ван дер Хофсте почувства тръпки под коляното, които ирадираха нагоре. Отначало очите му
с премрежиха, после той си помисли, че фантазира. Но не. От дясната му страна блещукаше тъмно
червено петно на сребристо-черни точки. Една малка калинка пълзеше нагоре и се опитваше да
стигне дланта му.
Томас пое дълбоко дъх. Листенцата на ароматна роза разтваряха крила в сърцето му. През прозореца
на кухнята небето се проясняваше. Той придвижи инвалидната количка по коридора на оборотното си
жилище и отключи входната врата.
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