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Натали

Или как промених живота си

А мнезия.
Може да ви връхлети веднъж или два пъти в 
живота ви.

Тогава внезапно за известно време човек губи паметта 
си. Способността му да разсъждава си остава непокътната, 
но той вече не знае нито къде се намира, нито какво е правил 
вечерта, нито коя дата е.

Няма нищо опасно; всичко това може да трае няколко 
часа.

Учените не са съвсем наясно за причините на този фе-
номен.

Високото кръвно налягане, стресът, понякога дори един 
оргазъм могат да предизвикат амнезия.

Също както изщраква изключващият предпазител на 
електромера, така и мозъкът сякаш се опитва рязко да се за-
щити.

Това ми обясни лекарят, когото Натан бе извикал по 
спешност, след като с блуждаещ поглед многократно го бях 
питала защо седи тук до мен и закусва.
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В случая нито оргазмът, нито хипертонията бяха под-
ходящо обяснение, бях забила поглед в Натан и му казах:

– Май дойде време да напуснем Париж… Не издържам 
вече в този град. Направо ме съсипва.

Не искам да съм неблагодарна към столицата. Докато 
още бяхме студенти, гребяхме с наслада от живота на париж-
ките нощи, скитахме ненаситно по изложби, имахме абона-
мент за спектаклите в Театр дьо ла Вил, бяхме постоянно 
присъствие из сутерените, където свиреха джаз пристигащи 
направо от САЩ банди. 

Добре или зле, успяхме някак да отгледаме Елиз и Ги-
йом в четиристайния си апартамент на улица „Рокет“.

Но откакто децата пораснаха, колкото повече време ми-
наваше, толкова по-силно ме завладяваше усещането, че се 
задушавам, и трябваше да нахлузвам броня, която ставаше 
все по-тежка с всеки изминал ден, за да не чувам шума от-
вън, да не усещам миризмите, да не ме пронизват агресивни 
пог леди, да не чувствам блъсканицата в метрото, да не виж-
дам мръсотията по улиците… 

Да се съпротивлявам на всичко това, означаваше често 
да потискам чувствителността си, да се ожесточавам и така 
всеки ден, чак докато бронята се спука.

Решихме да напуснем Париж следващото лято, след 
като Гийом вземе зрелостните си изпити. Трябваше да изча-
каме само него, защото Елиз вече беше студентка в Арл във 
Висшето национално училище по фотография.

Натан е архитект. Всеки път, когато се връщахме в Па-
риж от ваканция, той казваше, че би могъл да си направи 
офис където и да е другаде. Само че намерението му потъ-
ваше, погълнато от всекидневните грижи, и честно да си 
призная, ако исках то наистина да се осъществи, трябваше с 
всичко това да се заема аз.
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Често стремежът да се махнем възникваше отново само 
след няколко дни, прекарани в Крозон, в департамента Фи-
нистер. Любовта ми към Крозон е още от времето, когато 
срещнах Натан. И двамата бяхме на курс по ветроходство 
в Гленан и тогава направихме и първото си истинско пъте-
шествие около полуострова. Бяхме екип на една и съща лод-
ка, станахме екип и в живота. 

Много пъти след това сме се връщали там, намерихме 
си и малка рибарска хижа, която купихме веднага щом ни се 
завъртяха някакви пари в джоба, когато дори още нямахме 
и кола.

Намира се сред обрасла с пирен хълмиста местност, на 
хвърлей от град Динан, чийто пейзаж е като от пощенска 
картичка от Бретан.

Всъщност аз съм дете на Юга и някои от ваканциите ни 
за Деня на Вси светии или за Великден, когато слънчевите 
часове в Бретан се броят на пръстите на двете ръце, доста 
охлаждаха нашия летен ентусиазъм.

По онова време преподавах литература в последния 
клас в лицея „Монтен“.

Обичах учениците си и те ми отвръщаха със същото.
Учениците от хуманитарните класове бяха толкова лю-

бопитни и въодушевени, че това ми даваше възможност да 
излизам извън рамките на програмата и да ги запознавам с 
автори, които са отличен преход към не чак толкова акаде-
мична литература. 

В класовете с природонаучна насоченост обаче всяка 
учебна година си беше истинско предизвикателство. Тъй 
като за учениците в тях литературата бе само възможност 
да добавят още няколко точки към резултата от матурата, за 
мен залогът се състоеше в това да разруша емоционалната 
бариера, която тези млади математици издигаха пред лите-
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ратурата, и да ги накарам да открият за себе си и един друг 
свят – екзотичен, понякога ирационален, но винаги твърде 
далеч от вселената на Декарт, която те обитаваха.

Всяка година успявах да накарам поне неколцина от 
учениците да тръгнат към тези нови за тях брегове. И тогава 
те откриваха, че светът е по-скоро съмнение, отколкото си-
гурност, по-скоро поезия, отколкото уравнения.

Образователната ориентация на тези младежи най-чес-
то беше резултат от невъзможността сами да направят избор. 
Който беше добър по математика, имаше шанс да постъпи 
в университет с природонаучен профил. Предпочитанието 
към всеки друг предмет беше равностойно на провал. Това 
твърдо убеждение, което се бе наложило след Втората све-
товна война, от тогава, та и до днес е присъщо не само на 
преподавателите, но и на родителите. Дете, което след време 
ще стане инженер, е много по-голяма гордост за близките си, 
отколкото ако се насочи към изкуството или литературата. 

Втората световна война не само отне живота и на мъже, 
и на жени, но тя погуби и литературата в полза на математи-
ката, учителя в полза на инженера. 

В един януарски ден Юзес ни плени завинаги.
Лесно е човек да се влюби в Юзес през зимата, докато 

седи на терасата на някое кафене и пред него има филия хляб 
с козе сирене, полято отгоре със зехтин.

Югът се радва на благотворното влияние на мистра-
ла, който разгонва облаците. В долината на Рона вятърът 
е яростен, но стихва, докато стигне до Юзес, предлагай-
ки тогава благодатната синевина на небето и топлината на 
слънчевите лъчи, ако човек седи някъде на завет зад камен-
ните стени.

Това малко градче дължи красотата си на своята исто-
рия. То е първото херцогство във Франция, в което са жи-
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вели принцове, благородници и висши духовници и всеки 
от тях е искал да има имение, съответстващо на ранга му. 
Древните порти, разделените с мулиони* прозорци, изящно 
изработените балкони и извисяващите се над корнизите мал-
ки кули създават усещането, че човек се намира в резерват. 
Законът „Малро“**, който благоприятства обновяването на 
древното наследство и на красивите архитектурни паметни-
ци във Франция, дело на прославени творци, спомага много 
и за реставрирането на Юзес, и за превръщането му в това, 
което е днес: съкровище от времето на Ренесанса. 

Да се засели човек в Юзес, според общоприетото мне-
ние, означава да избереш начина си на живот. Дори по едно 
време си мислех, че означава да предпочетеш семейния жи-
вот. В действителност ние взехме това решение двамата за-
едно, но много скоро се оказа, че през повечето време трябва 
да стоя сама, докато Натан заминаваше или се връщаше от 
някъде.

Водех живот на домакиня, необременена с грижи за 
деца, която не работи, но разполага със средства, за да пла-
ща тренировките си по пилатес и да смени мебелировката на 
стаите в етно-бохемски стил, пазарувайки от бутика „Афер 
етранжер“. Посещаваха го всички новозаселили се в Юзес, 
които купуваха сред хълмистите и обрасли с пирен околнос-
ти старинни ферми, за да ги превърнат в модерни домове.

Ние обитавахме ферма за буби. Една огромна къща от 
камък околовръст на красив двор, в която някога са отглеж-
дали копринени буби за предачниците в района. От тях скъ-
поценната суровина поемала към тъкачниците на коприна в 

* Мулион, или шпросна (арх.) – неразделна част от касата на прозореца, която го дели 
вертикално. Изработва се от дърво, камък или метал. Оловната рамка за стъклата на 
витражите носи същото име. – Б. пр.

** Законът „Малро“ от 4 август 1962 г., наречен така на името на министъра на културата 
Андре Малро, допълва френското законодателство за опазване и реставриране на исто-
рическото и културното наследство на Франция. – Б. пр.
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Лион, за да се превърне в платове, продавани на цената на 
златото в цяла Европа.

Площадът на билките е в самото сърце на Юзес. До там 
може да се стигне само пеша през плетеница от прелестни 
улички. Огромни платани през лятото го засенчват с благо-
датната си сянка.

Площадът е заобиколен от аркади, под които са се прию-
тили терасите на ресторанти.

Всяка сряда и всяка събота тук има огромен пазар.
В събота просто целият град се превръща в пазар, за-

щото околовръстният булевард гостоприемно подслонява и 
продавачите на дрехи втора употреба.

Лятно време там ходят само туристите, защото е просто 
невъзможно човек да се разхожда и да се наслаждава на пло-
щада – до такава степен щандовете и разперените над тях гра-
мадни чадъри пречат на погледа да обхване целия ансамбъл.

Аз ходя на пазара в сряда. Тогава там идват само мест-
ни производители. При пристигането си тук преоткрих важ-
ността на качеството на продуктите. Вкусът на всеки сезонен 
плод, който не идва отдалеч, а пристига направо от околните 
овощни градини, е несравним с този на плодовете, които мо-
жете да си купите в Париж. Същото важи и за зеленчуците, 
за птичето месо или сирената. Близостта на морето също е 
голямо предимство. Бях опитвала само стриди от Бретан, но 
станах любителка на стридите от Бузиг, които се отглеждат до 
брега на Средиземно море.

„Продава се“.
На фасадата на книжарницата на ъгъла на Площада на 

билките беше окачена малка табела.
Взирах се в сините букви, изписани върху плътна бежо-

ва амбалажна хартия…
Защо да не съм аз?
Аз обичам книгите.
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Обичам всички книги!
Както съвсем малките, сътворени на един дъх, така и 

много обемистите, дело на един цял човешки живот; старите 
книги с техните оръфани корици, но също и току-що излез-
лите от печат, които се перчат с красивата си червена лента 
върху подвързията.

Обичам книгите, разказващи трепетни романтични ис-
тории, от които на човек му се доплаква, но изпитвам ог-
ромно удоволствие и от есеистичните произведения с увли-
чащите сложни криволици на техните интелектуални и из-
кусни фрази и мъдрости, които ми дават усещането, че съм 
по-интелигентна от другите.

Обичам и книги за изкуството, които внасят в домове-
те картини от Лувъра или от Прадо, или от непознати земи 
от петте континента на света. Колко много хора нямаше да 
знаят нищо за тези чудеса, ако ги нямаше книгите!

Обичам и гръбчетата на книгите. Когато са подредени 
по лавиците, най-напред се взираме в тях с леко наклонена 
глава, сякаш им отдаваме своята почит още преди дори да 
сме ги разгърнали. 

Обичам и хартията. Как да говоря за нея само в един-
ствено число? Обичам хартията на страниците, които 
прехвърляме една след друга, а също и на онези, от кои-
то понякога отвръщаме поглед. Ако е правилно подбрана, 
поглъщаме я заедно с думите и прелистваме страниците с 
алчно нетърпение. Но когато е в дисонанс, това може да 
накара читателя да захвърли книгата, раздразнен от фал-
шивия акорд.

Прекалено бялата хартия не е подходяща за любовна ис-
тория, защото любовта никога не е искрящо бяла; с времето 
тя придобива леко жълтеникав оттенък от отпечатъците на 
спречкванията и на ласките, също както любовната страст 
оставя следи върху чаршафите на леглото.
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Релефната хартия придава дълбочина на думите. Те ля-
гат върху нея и се настаняват удобно върху плътните ѝ фиб-
ри, също като котка върху възглавниците на канапето.

Обичам също и думите върху страницата. Не говоря за 
смисъла им, а за ритъма, породен от движението на техния 
сив цвят. Всяка дума винаги е отделена от следващата с ед-
накво празно пространство, с гарантирана дистанция, която 
е израз на куртоазия и благодарение на която никоя дума не 
настъпва съседната и всяка от тях може да диша с пълни гър-
ди. Ако и ние бяхме като думите върху страницата, сигурна 
съм, че тогава щеше да има много повече място за доброже-
лателството и то щеше да процъфтява.

Веднъж попаднах на книга, в която нямаше разстояния 
между думите. И тутакси ме връхлетя агорафобия, толкова 
силно съчувствах на тези притиснати като сардини думи, из-
терзани като мен в пиковите часове в парижкото метро.

Имам толкова много приятели, за които мечтата да имат 
книжарница е както за други да имат хотелска стая. Това са 
защитни мечти, мечти, които понякога придобиват формата 
на бягство… Да намериш убежище в книгите, е като да се 
подслониш зад дебели стени…

Но мисля, че книгите разкриват много по-широки хори-
зонти от високите стени.

Още същата вечер, без дори да му дам време да остави 
чантата си, се втурнах към Натан, преливаща от емоции като 
тийнейджърка:

– Книжарницата на Площада на билките се продава!
– Е, и?
– Ами искам аз да бъда новата книжарка.
– Ама че идея! А преподаването, а кариерата ти?
– Нали знаеш, че учителството не е кариера. Единстве-



17

ният напредък в него е трупането на стаж. А и дори не знам 
къде ще ме назначат. Може да е чак в другия край на Гар!

– Но това ще ти отнема изключително много време. 
Имаш ли представа какво значи да имаш книжарница? Пре-
ди всичко става дума за търговия, това дори е малко тър-
говско предприятие! И със сигурност ще печелиш по-малко, 
отколкото като учителка!

– Не ме е грижа. А и разполагам с толкова много време, 
през което съм сама. Имам нужда от истински проект, иначе 
рискувам да стана неврастеничка.

– При наличието на такива аргументи няма да споря с 
теб.

Натан е добър човек. Понякога е малко егоцентричен, но 
това се отнася за повечето архитекти. Те живеят с чувството, 
че са абсолютно необходими за правилното функциониране 
на света. Някои са истински новатори, но други са направо 
опасни за обществото с къщите, които създават за другите, 
но в които самите те не биха могли да живеят. Най-страш-
ните са онези, които оценяват собствените си постижения 
според тоновете излят бетон!

Когато подписвах при нотариуса акта за собственост, с 
който книжарницата ставаше моя, изпитвах такова щастие, 
каквото бях изживяла, когато раждах децата си.

Разликата е само в това, че като станах книжарка, имах 
чувството, че се раждам самата аз, а не че давам живот на 
другиго.

Много дължа на четенето. Благодарение на него израс-
нах и избрах пътя си, то ме научи да не виждам света само 
през своята собствена призма, а и от гледната точка на онези, 
които разкриха пред мен други вселени и други епохи.

Никога не съм се чувствала толкова близка със самата 
себе си, колкото когато четях думите на другите. Всички 
тези непознати хора, които влизаха в моя интимен свят, пра-
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веха това свенливо и без да ме съдят за моите чувства. Те не 
ме познаваха, но именно съприкосновението ми с техните 
фрази ме караше да осъзная коя съм всъщност. Плачех заед-
но с тях и пак заедно с тях се смеех.

Навярно съм наследила това от баща ми. Не си го 
спомням без книга в ръката; винаги четеше по няколко на-
веднъж. Имаше си книги за сутрешно четене и книги за 
вечер, книги за фотьойла и за верандата и други, които че-
теше в леглото.

Книгите не са ревниви. Те се отдръпват дискретно, за да 
отстъпят мястото си на някой нов любовник, и умеят търпе-
ливо и неподвижно да чакат с векове, преди ръцете на някое 
дете, протегнати към рафта на библиотеката, да ги върнат 
отново към живот.

Аз бях това дете, застанало пред пълните с книги ета-
жерки на моите родители.

Книгите джобен формат със своите пожълтели страни-
ци бяха първите ми спътници през нощите. Кесел, Жионо, 
Мериме, Малро, Сент- Екзюпери… будувах до късно заедно 
с всеки от тях, преди да заспя, сгушена в прегръдката на ня-
кой от тези велики мъже.

Спомням си първия път, когато ключът се плъзна в клю-
чалката на книжарницата.

Юзес тънеше в тишина, както често се случва в понедел-
ник сутрин. Едва-що изгряващото есенно слънце бе започна-
ло да изпраща светлината си към върховете на платаните. 

Улових се, че се обръщам назад, за да видя дали някой 
не ме наблюдава. Все още имах чувството, че действията ми 
не са особено законни и че отварям врата, която не е моя.

Но Площадът на билките беше пуст. 
Бях сама. Сама, за моя радост.
Завъртях ключа.
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Веднага ме обгърна миризмата на хартия. Тя дотолкова 
щеше да стане неотменна част от моето всекидневие, че вед-
нъж Натан дори ми подметна, че ухая на хартия.

Предишните книжари се бяха пенсионирали, след като 
бяха прекарали трийсет години на това място. Книгите по 
лавиците бяха плод на техния избор, а по етажерките, върху 
които бяха натрупани, личеше патината на времето. 

Галех книжните гръбчета сякаш бяха клавиши на пи-
ано. Заглавията им звучаха като пленителна музика, която 
наподобяваше по-скоро симфонията на Дворжак „Из новия 
свят“, отколкото прелюдия от Бах. Един истински спектакъл 
от безредно лееща се музика от всички инструменти на ор-
кестъра и от светлина във всевъзможни цветове от най-голя-
мата кутия с пастели…

Книжарницата е малко под сто и петдесет квадратни 
мет ра, но има множество ъгълчета, които дават възможност 
да се оформят отделни пространства: кът за младежка лите-
ратура, друг за класика, за есеистика…

Има голяма витрина, която гледа към площада, и две 
по-малки, обърнати към прелестната съседна уличка.

Седях на дървената табуретка зад старата маса, върху 
която беше сложена касата…

Останах дълго време така и се наслаждавах с поглед на 
това пространство.

Някаква енергия струеше от рафтовете – мощна и едно-
временно с това успокояваща. Сякаш всеки от авторите се бе 
скрил зад написаната от него книга и ме наблюдаваше гола.

Усетих замайване от тази нова отговорност, която то-
ку-що бях прегърнала със завъртането на ключа в бравата на 
книжарницата.

Преди да настъпи този първи ден, все още не бях взела 
решение какви промени да направя. Колебаех се между две 
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противоположни възможности: или да запазя предишната 
подредба, сливайки се с това пространство, което трябваше 
тепърва да опознавам, или тъкмо обратното – да го променя 
изцяло, за да не следвам коловоза от предишните собствени-
ци, сякаш са заминали някъде на пътешествие и някой ден 
ще се върнат.

Някой почука на витрината на книжарницата. Бях ос-
тавила на вратата малката табела с надпис „Затворено“, но 
въпреки това младата жена, която стоеше отвън, чакаше с 
табла в ръце, върху която имаше чайник и две чаши. Тя ми 
се усмихна широко и аз ѝ отворих…

– Добър ден, казвам се Елен. Добре дошли! Имам малко 
магазинче за дрехи на съседната улица. Толкова съм щастли-
ва, че книжарницата не се превърна в пицария! Донесох ви 
чай, но няма да ви отнемам много време.

– Благодаря, Елен. Казвам се Натали. Трябва да си приз-
ная, че все още не осъзнавам напълно какво точно ми се 
случва, но и аз съм щастлива. Много щастлива!

– Ако искате, ще ви помогна да пребоядисате, когато за-
почнете ремонта.

– Много сте мила, но тъкмо се чудех… кога да се заема 
с това!

Всъщност очевидното за Елен беше очевидно и за мен: 
трябваше да си приличаме с книжарницата, за да мога да 
приемам в нея посетителите, сякаш идват у дома на гости.

След два месеца – понякога с помощта на Натан, а 
най-често на Елен и на Гийом, който отдели цяла седмица, за 
да монтира етажерките – дадох на книжарницата нов облик.

Не ставаше дума да я преобразя така, че да заприлича 
на някаква бяла и безлична книжарница с рафтове от ИКЕА – 
а да запазя стила ѝ, съчетавайки го с излъчващите благород-
ство и строгост нови материали, така че книгите да си оста-
нат принцовете на това пространство.
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Махнахме старите стелажи, приковани към каменните 
стени, изтъркахме сводестите тавани, за да изпъкнат пре-
лестните аркади със заострени арки, и покрихме всичко с 
фиксиращ грунд, за да не се лющи мазилката.

Дълго се колебах какъв материал да избера за етажер-
ките – дали бук, или масивен бял бор, и накрая се спрях на 
чам.

Ефектът, който исках да се получи, беше наистина пре-
възходен: дървесината от този бор е почти бяла, весела и 
книгите сякаш сияят от светлината на дървените рафтове 
около тях.

Исках също и осветлението вътре да е меко, но доста-
тъчно силно. Избрах много оригинални крушки с красива 
форма без нищо друго, просто увесени на заплетен като 
плитка оранжев шнур, който наподобява електрическите ка-
бели в някогашните къщи.

Единственото, което запазих от преди, е столчето без 
облегало заедно със старата маса, върху която стои касата. 
Дължи се на суеверието ми… Имах чувството, че не бива да 
се разделям с табуретката!

Колкото до книгите, реших да подредя на рафтовете 
всички, които бяха останали в книжарницата, и постепенно 
да добавям автори и издания, които ми се струваше, че липс-
ват, но без да разбърквам този фонд с доказана стойност.

Да си призная, съдържанието на полиците след време 
се промени много и установих, че купувачите следват вку-
са на книжаря, който ги насочва, за да открият непознати 
за тях брегове. Абсолютно необходимо е да има класически 
автори, отличени с награда книги, произведения от местни 
писатели, но що се отнася до останалото, то точно работа 
на книжаря е да предлага избор, предложението му да бъде 
примамливо, а също и да е амбициозен по отношение на чи-
тателите. 
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Заложиш ли на красотата и на интелигентността – това 
винаги се отплаща!

Това, което тогава не знаех, е, че ставайки книжарка, ще 
обичам в еднаква степен и читателите, и книгите.

След като открих в тях себе си, книгите щяха да ме 
срещнат с различни мъже и жени, деца и старци, с нещастни-
ци, със самодоволни хора, с щастливци и с убийци, с еруди-
ти без подслон, с депресирани прелъстители, с измамници 
блестящи поети, с фригидни любовници и с пътешествени-
ци, които не пътуват, с каещи се чревоугодници, с вярващи, 
които търсят смисъла…

Споделях живота им чрез книгите, които те четяха, по-
някога дори ги изпреварвах по пътя им с творбите, които им 
препоръчвах.

Върху вече отпечатаните страници се пишеше една дру-
га история; думите ѝ се катереха като на конче върху вече 
написаните от други думи.

Именно тази история реших да разкажа.




