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ДЖЕЙМИ ФОРД 

 

 

ХОТЕЛЪТ на СЛАДКО- 

ГОРЧИВИТЕ СПОМЕНИ 



2. 
Марти Ли, 1986 
 

Хенри се измъкна от тълпата пред хотел „Панама“ и се запъти към дома си нагоре 

по Бийкън Стрийт. Не беше далеч, но от там се разкриваше красива гледка към 

Рейниър Авеню, а в същото време бе в съседство с Чайнатаун. Къщата беше скромна 

– три спални и мазе, което така си остана недовършено през всичките тези години. 

Беше оставил тази работа за времето, когато синът му Марти постъпи в колеж, но 

състоянието на Етел се влоши и всички пари, които бяха спестили за черни дни, 

отидоха за погасяване на сметки. Пое ги вихрушка, която продължи близо десет 
години. Накрая получиха и помощи за лечението, и тъкмо навреме. Те може би щяха 

да покрият и настаняването в специализиран дом, но Хенри бе дал обет да се грижи за 

жена си и в здраве, и в болест. При това кой би искал да прекара последните си дни в 

държавна институция, приличаща на затвор, където всеки от обитателите само чака да 

му дойде редът? 

Преди да успее да отговори на въпроса си, синът му почука два пъти на входната 

врата и влезе, без да чака отговор, поздравявайки с обичайното: 

– Как си, татко? – Отиде направо в кухнята. – Не ставай, веднага излизам, само да 

си взема нещо за пиене. Изминах пеша целия път от Капитол Хил, за да се поразтъпча 

малко. Не е зле и ти да помислиш за повече движение. Имам чувството, че си сложил 

някой и друг килограм, откакто мама почина. 

Хенри хвърли небрежен поглед към кръста си и натисна копчето на 

дистанционното за изключване на звука. Беше пуснал телевизора, за да чуе дали в 

новините ще споменат за находките в мазето на хотел „Панама“. Нищо не съобщиха в 

емисията, вероятно е имало по-важни новини. На коленете му лежеше отворен албум 

със снимки и няколко училищни годишници, поовехтели и с петна, резултат на влагата 

в Сиатъл. От нея бетонните стени на недовършеното им мазе бяха покрити с мухъл. 

Двамата с Марти не разговаряха много, откакто Етел почина. Синът бе много зает 
с магистратурата си по химия в Университета в Сиатъл и това не беше лошо, защото 

държеше мислите му далеч от неприятностите. Следването обаче го държеше далеч и 

от живота на баща му, което Хенри понасяше по-леко, докато Етел беше жива, но сега 

празнотата в живота му сякаш ставаше все по-голяма. Имаше усещането, че стои в 
единия край на каньон, вика и напразно чака отговор, който така и не идваше. Когато 

Марти все пак се появеше, той сякаш идваше само да изпере дрехите си, да лъсне 

колата си или да поиска пари, които Хенри неизменно даваше, без дори да покаже 

раздразнение. 

Финансовата подкрепа на Марти, докато завърши образованието си, беше вторият 
фронт, на който Хенри се сражаваше, първият, естествено, беше здравето на Етел. 

Марти имаше нужда от допълнителни средства, за да завърши, и благодарение на 

ранното си пенсиониране от „Боинг“, което му даваше възможност да се грижи за Етел, 

на хартия Хенри разполагаше със сериозни суми. За съседите той беше направо 

заможен. А според тези, към които се обръщаше за кредити, Марти произхождаше от 
семейство с прилична банкова сметка. Обаче сметките за лечението на Етел бяха 

огромни. Когато тя почина, бяха останали пари само за едно прилично погребение – 

разход, който според сина бе напълно излишен. 

Хенри дори не спомена пред сина си за втората ипотека, която се наложи да 

направи, за да плати таксите му в колежа след изчерпване на студентския заем. Защо 

да го тревожи? А като всеки добър баща искаше най-доброто за сина си, нищо че 

двамата почти не си говореха. 

Хенри продължаваше да гледа замислено албумите, запазили избледнелите вече 

спомени от неговото детство, образите на хора, които едва ли щеше да срещне някога 

отново. „Опитвам се да не живея в миналото – мислеше си той, – но кой знае, 

възможно е миналото да е в мен.“ Той вдигна очи и проследи как Марти взима висока 

чаша, за да си налее студен зелен чай. Сетне се отпусна на канапето, но скоро се 



изправи и седна на стола на майка си от изкуствена кожа срещу Хенри. Бащата се 

развълнува, че някой... Някой сяда на стола на Етел. 

– Това ли е чаят? – попита Хенри. 

– Да – отвърна Марти, – оставих го за теб. 

Младежът постави чашата на покритата с нефритена плоча масичка до баща си. 

Изведнъж Хенри си даде сметка колко стар и циничен е станал откакто Етел 

почина. Проблемът не беше в Марти, а в него. Трябваше да излиза по-често. Днес 
например беше добро начало. 

Въпреки всичко успя да измърмори едва чуто: 

– Благодаря. 

– Съжалявам, че не можех да идвам по-често напоследък. Последните изпити 

направо ме убиват, а не ми се иска да изхарча всичките пари, които двамата с мама 

отделяхте с толкова труд за следването ми. 

Хенри усети как се изчервява от неудобство при звука на твърде старата система 

за отопление в къщата, която се изключи с трясък и въздухът веднага започна да 

изстива. 

– Донесох ти скромен подарък в знак на моята благодарност. – Марти подаде 

малък яркочервен плик със златиста украса. 

Бащата го пое с двете си ръце. 

– Плик с паричен късмет – нещо като отплата, така ли? 

– В известна степен – усмихна се синът му. 
Нямаше значение какво е това. Хенри се засрами от предвидливостта на Марти. 

Докосна с пръст златния печат. Върху него се виждаше кантонският знак за 

просперитет. Вътре имаше сгънат лист. Оказа се документът с резултатите на Марти 

от следването. Оценките бяха отлични. 

– Завършвам с пълно отличие и всички възможни награди. 

Настъпи мълчание. Чуваше се само телевизорът. 
– Добре ли си, тате? 

Хенри изтри със загрубялата си длан сълзата, появила се в ъгълчето на окото му. 
– Може след време аз да взема пари назаем от теб. 

– Ако решиш да завършиш колеж, аз съм насреща. Ще се радвам да го направя за 

теб. Ще ти отпусна и стипендия. 

Стипендия бе дума, която имаше специално значение за Хенри и не само защото 

той не успя да завърши колеж, макар и това да бе част от причината. През 1949 година 

се наложи да напусне университета във Вашингтон, за да стане помощник-чертожник. 
Длъжността бе по програма на „Боинг“ и предлагаше големи възможности, но дълбоко 

в душата си Хенри знаеше каква е истинската причина. За него бе изключително 

трудно да се впише в средата на студентите. Откакто се помнеше, се бореше да 

преодолее усещането за изолация, което го заобикаляше. То не беше резултат от 
натиска на връстниците му, а по-скоро на отхвърлянето им. 

Погледът му се спря отново върху годишника от завършването на шести клас и той 

бързо си спомни всичко, което обичаше и мразеше в училищния живот. Странни лица 

изплуваха отново и отново в съзнанието му като в стар филм. Враждебните погледи на 

съучениците в училищния двор нямаха нищо общо с невинните им усмивки на 

снимките в годишника. Отстрани на голямата обща снимка от края на годината се 

виждаше списък от имена на „тези, които не са на снимката“. Името на Хенри бе сред 

тях. Неговото лице липсваше. Това не значи, че беше отсъствал в онзи ден. 

 



3. 
Аз съм китаец, 1942 
 

Хенри Ли престана да разговаря с родителите си, когато навърши дванайсет 
години. И не в резултат на някакво детинско заинатяване, а по тяхна молба. Поискаха 

от него, по-скоро наредиха му да спре да говори на родния китайски. Годината беше 

1942, а те отчаяно държаха той да научи добре английски. Момчето още повече се 

обърка, когато баща му закачи на униформената му риза малка значка, на която 

пишеше: „Аз съм китаец“. Това граничеше с абсурд. Не можеше да проумее 

противоречието. 

– Не разбирам – промълви то на прекрасен кантонски. 

Баща му го плесна леко през лицето. 

– Да не чува повече. Само американски – процеди бащата на нещо средно между 
китайски и английски. 

– Не разбирам – повтори на английски Хенри. 

– Ха? – повдигна вежди бащата. 

– Щом не бива да говоря китайски, защо трябва да нося тази значка? 

– Ха, каза какво? – Баща му извърна очи към майката, която надничаше в този 

момент от кухнята. Личеше, че жената нищо не разбира, ето защо само сви рамене и 

се върна при печката, на която, ако се съдеше по миризмата, приготвяше кестенов 

сладкиш. Баща му му даде знак да тръгва на училище. 

Не позволяваха на Хенри да зададе въпроса си на кантонски, в същото време 

родителите му не разбираха английски и той реши, че няма смисъл да настоява. 

Грабна пакета с обяда и чантата и изтича по стълбите към улицата, където го 

посрещна миризмата на риба, характерна за китайския квартал на Сиатъл. 

 

Както всяка сутрин градът кипеше от живот. Работници с изцапани фланелки 

теглеха колички с треска и кофи с миди, покрити с натрошен лед. Хенри крачеше 

заедно с тях, заслушан в странния лаещ звук на китайския им диалект, който той не 

говореше. 

Вместо да продължи на изток към китайското училище, сви в западна посока към 

Джаксън Стрийт, покрай продавача на цветя, който предлагаше и лотарийни билети, и 

късметчета. Обичайният му маршрут бе в посока обратна на всички останали деца. 

– Баак гуай! Баак гуай! – викаха те в лицето му, смееха се и го сочеха с пръст. Това 

означаваше „Бял дявол“. Така наричаха те белите деца, и то само ако наистина го 

заслужаваха. Знаеше, че някои все пак му съчувстваха – бивши съученици от първи 

клас и някогашни приятели, като Франсис Лунг и Харолд Чу например. В началото му 
викаха „Каспър“, като духчето от филма. Поне не беше Хърман и Катнип или Бейби 

Хю*. 

„Може би точно в това е проблемът – помисли си Хенри и хвърли поглед към 

глупавата си значка „Аз съм китаец“. – Благодаря ти татко, защо просто не написа на 

гърба ми: „ритни ме“.“ 

Хенри ускори крачка и най-сетне сви зад ъгъла и пое на север. На път за училище 

винаги спираше под металната арка на Саут Кинг Стрийт, където даваше обяда си на 

Шелдън – саксофонист, който обикновено стоеше на ъгъла и свиреше за туристите за 

дребни монети. Въпреки процъфтяващото производство на „Боинг“ финансовите 

успехи на фирмата не стигаха до хора като Шелдън. Беше виртуозен музикант и 

бедността му нямаше нищо общо с таланта, но бе свързана с цвета на кожата му. 
Хенри го беше харесал от самото начало. Не само защото и двамата бяха отхвърлени 

от обществото, дори не се бе сетил за това, но много харесваше музиката му. Хенри 

не знаеше какво точно е джаз, но бе музика, която родителите му не слушаха и сякаш 

точно затова той я харесваше още повече. 



– Хубава значка, младежо – рече Шелдън, докато нагласяваше вещите си за 

следобедното си шоу. – Струва ми се добра идея, като се има предвид случилото се 

на Пърл Харбър. 

Хенри сякаш бе забравил за значката. 

– Баща ми реши да я нося – промърмори. Баща му наистина мразеше японците. И 

не защото потопиха „Аризона“, а заради непрестанните бомбени нападения над 

Чонкинг през последните четири години. Баща му дори не беше ходил дотам, но 

знаеше, че временната столица на Чан Кайши вече е сред най-бомбардираните 

градове в историята. 

Шелдън кимна одобрително и чукна с пръст металната кутия, привързана за 

ученическата чанта на Хенри. 

– Какво има днес за обяд? 

Той му подаде кутията. 

– Обичайното. 

Имаше сандвич с яйце и маслини, настъргани моркови и ябълка. Добре че майка 

му си правеше труда да приготви американски обяд. 

Шелдън се усмихна и в устата му блесна златната коронка на един от предните му 
зъби. 

– Благодаря ви, сър. Желая ви приятен ден. 

От втория ден, в който го записаха в „Рейниър Елементари“, Хенри носеше обяда 

си на Шелдън. Така беше най-сигурно. Бащата на Хенри бе видимо развълнуван, 

когато приеха сина му в училището за бели деца на Йеслър Авеню. Родителите му 
щяха да се пръснат от гордост. Не спираха да говорят за това с приятелите си на 

улицата, на пазара и в асоциацията „Бинг Кунг“, където всяка събота ходеха да играят 
бинго и ма-джонг. Думата „стипендия“ бе единствената английска дума, която чу някога 

от родителите си. 

Само дето Хенри изпитваше всичко друго, но не и гордост. Първо беше страх, 
мина през още много други и остана само стремежът към оцеляване. Ето защо, когато 

още в първия ден в новото училище Чаз Престън го наби, за да вземе обяда му, той 

започна да го дава на Шелдън. При това имаше и малка печалба от сделката. Всеки 

път на връщане от училище си взимаше монета от пет цента от кутията на Шелдън. 

Със събраните пари веднъж в седмицата Хенри купуваше на майка си любимото є 
цвете – лилиум. Истината беше, че го правеше от чувство за вина от това, че 

приготвеният с толкова грижа обяд отиваше при друг. 
– С какво купуваш цветето? – питаше го тя на китайски. 

– Днес всичко се предлага на специална цена – измърморваше той бързо на 

английски като обяснение за цветето и за парите, които връщаше, когато го пращаха 

на пазар. Недоумението, изписало се на лицето є, се превръщаше в удовлетворение и 

задоволство и тя прибираше монетите в портмонето си. Майка му почти не говореше 

английски, но очевидно бе доволна, че синът є умее да се пазари. 

Де да можеше да реши така лесно и проблемите си в училище. 

Получаването на стипендия нямаше почти нищо общо с учебните занимания за 

Хенри, още по-малко с работата му. За щастие успя да се научи да работи бързо. 

Просто нямаше друг избор. Особено що се отнася до задачите малко преди обяд. 

Освобождаваха го винаги десет минути преди последния звънец, за да може да стигне 

до училищния стол, където бързо завързваше бялата престилка и се заемаше със 
сервирането на обяда на останалите ученици. 

През последните няколко месеца се научи да си мълчи и да не обръща внимание 

на заядливите забележки на Уил Уитуърт , Карл Паркс и Чаз Престън. 

Госпожа Бийти, натоварена с обяда на учениците, никак не му помагаше. Бъбрива 

жена, с неизменно прибраната в мрежичка коса, бе олицетворение на определението 

на Хенри за американската дума „широка“. Готвеше, като мереше всичко с ръка, с 
мръсната си шепа, а по яките мускули на ръцете є личеше, че никога не се е 

възползвала от предимствата на електрическия миксер. И подобно на кучетата, които 

никога не си вършат работата там, където се хранят, тя никога не хапваше онова, 



което излизаше от собствените є ръце. Носеше си обяд от вкъщи. Видеше ли, че 

Хенри е препасал престилката, тя смъкваше мрежичката от косата си и изчезваше с 
кутията си за обяд и пакет „Лъки Страйк“. 

Спечелването на стипендия с включена помощ в ученическия стол означаваше, че 

Хенри няма право на почивка. Щом и последното хлапе напуснеше стола, той 

успяваше да хапне малко компот в склада с продуктите, сам, заобиколен от касетки с 
доматен сос и консервирани плодове. 
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