


Стефан Кръстев

Учители ми бяха пеперудите

Разкази

Електронна, първо издание

Графично оформление: Стефан Кръстев, Илиана Цировска

ISBN 978-954-2920-07-6

© „Пи Ар Ви - рефреш вижън“ ООД, 2012



СЪДЪРЖАНИЕ

Сняг и бира............................................................................5

Тринадесет голи хубавици.................................................12

Иконата ...............................................................................16

Моят любовник е времето ..................................................22

Острие в мрака ...................................................................26

Естествен венец ..................................................................32

Фалшификаторът ...............................................................36

Такси към рая .....................................................................42

Виртуална любов ................................................................45

Изключителна промоция ...................................................49

От високо .............................................................................54

Смяна на концепцията ......................................................62

Страстни корени .................................................................68

Учители ми бяха пеперудите .............................................72

Две грешни хубавици.........................................................76

Флирт в градски автобус ....................................................80

Наивна, дръзка и порочна.................................................83

Един пиян чаровник ..........................................................86

Един толкова тъмен парк ..................................................93

Венец от вълшебства ..........................................................98

Високо ................................................................................105

Мило създание ..................................................................109

Божествената нощница ...................................................112

Магазин за всички и за никого .......................................117

Малка мръсница...............................................................121

Разголеният прозорец.......................................................125

Сътворена от сърце...........................................................128

Професия - затворник ......................................................133

Виртуална нежност ..........................................................136

Искаш ли я? ......................................................................140

Храмът на насладата .......................................................145

Дърво на греха ..................................................................149



4

СТЕФАН КРЪСТЕВ



5

УЧИТЕЛИ  МИ БЯХА ПЕПЕРУДИТЕ

Сняг и бира

Бъбреците му го свиха още преди Коледа и то тъй, че

изпиеше ли лекарство, от болка го повръщаше. И понеже

разби телефона си в знак на протест срещу еснафските

предразсъдъци на дъщеря си, не можа да се обади за

помощ, че да го заведат в болницата и да го включат на

системи. Опита сам да излезе, че и балтона облече, но

силите му стигнаха колкото да седне на шкафчето за обув-

ки. Постоя минута-две, а после четиридесет и пет се гърчи

от последвалата криза, като успя да чуе през скърцането

на зъбните протези псувните на комшиите, от които разб-

ра, че асансьорът пак се е повредил. Живееше на седмия

етаж и в това състояние, дори и когато болката поотмина

малко, не можеше да рискува да тръгне. Съвсем се разсър-

ди на дъщеря си и когато тя позвъни на вратата му, пак в

знак на протест, не ӟ отключи. Тя беше виновна. По своему

го обичаше и дори може да се каже, че го разбираше по-

добре, отколкото самият той се разбираше. Но когато един

от подпийналите му приятели, без да иска, ей така, съвсем

невинно, от добро и за добро настроение, просто малък

комплимент на един вдетинен старец, който и без друго

не може повече от това, какво толкова стори, нищо особе-

но, я плесна по дупето, а тя има хубаво дупе, и трябва да

се гордее... Вместо това тя като се разкрещя, като заиз-

важда едни полицейски значки, чете конституционни пра-

ва, нарече ги „дърти пияници“, изгони ги, всичките му прия-

тели изгони и ги заплаши, че ще ги прати�- май каза - в ла-

гер. Прекали, не че днес може да прати в лагер, но изглеж-
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даше убедителна. Може и да не каза лагер, а нещо друго,

но прозвуча като лагер, защото си прилича на гестаповка.

На майка си се е метнала. Лека ӟ пръст. Тропа му дълго

на вратата, но дори да му беше изкрещяла: �Отвори, поли-

ция!“ за което си има законови основания, пак нямаше да

ӟ отвори, ей тъй, защото е горд и непримирим, и може да

понесе болката, но не и диктатурата на тесногръдия морал.

Проклетницата реши да използва по-голяма власт от тази,

която ӟ дава законът, женските сълзи. Моли го, плака. Той

от своя страна ӟ каза, че е добра актриса. Пак се сви на

две, а тя отвън го попита: „Тате, добре ли си?“ Не знае, че

му иде да умре, но от ченге, нищо, че е собствената му дъ-

щеря, помощ не иска. Отиде си, но преди това го награди

с думите, които искаше да чуе: „Дърт инат!“

Боля го и на Нова година. Боля го и на първи. Пръска

се, мъчи се да уринира, но две три капчици, най-много се-

дем-осем. Не тече и не тече. На втори лекичко тръгна, но

още много имаше за изпразване. Малко по-добре се по-

чувства, а и чуваше, че асансьорът върви. Престраши се.

Базата на спасението беше близо. Гаражът пред вхо-

да е прекроен като минимаркет. Пълен е със серума срещу

заболяването му. Само да стигне до него и да няма опашка.

Магазинерката е тристакилограмова повлекана, която

върти безконечни разговори, обслужва бавно, предизвик-

ва стълпотворения и има опасност жена в ранна бремен-

ност да износи бебето на опашката, да роди, когато ӟ е

дошъл редът и в паниката да тресне бебето на кантара и

то да ӟ бъде таксувано. С други думи, не е най-приятното

преживяване да пазаруваш долу, но сега това беше въпрос

на живот и смърт. Бирата, само бирата ще избута страхли-
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вата песъчинка, която иска да покаже геройство, гаврейки

се с измъчената простата на един стар боец, вместо да

пробва силите си с някой двадесетгодишен. Не знае тя

обаче на какъв е попаднала.

- Грешен адрес! Грешен адрес, малката - скърца със

зъби, тъй го боли, че му се привижда пустиня. Чака асан-

сьора по-малко от минута, сториха му се повече от десет.

Разбира се, чувства се като герой от съпротивата във фан-

тастичен сериал. Близо е ампулата, която трябва да изпие.

Първо обаче трябва да се сблъска с двестакилограмово

чудовище.

Слава Богу, не е то зад щанда, а снаха му. Кикоти се

малката, сладка е. Защо не е по-млад, минава му през

главата, но не му е съвсем до това. Не е разрешено вътре

в магазина да се пие, но момичето няма нищо против. На-

дига бирата, отива половината. Нежни галактики завъртат

кръгове малко над клепачите му. Въздъхва и топли вълни

затрептяват около пояса му. Поглежда света с нови очи.

Навън е наваляло. Сега чак забелязва колко е бяло. Колко

е прекрасно. Натрупал е сняг както през детството му,

струва му се, че даже чува звъна на еленчетата от колед-

ната шейна. Но Коледа е минала, освен това му звъни, че

заради едрата му глътка бирата леко го е цапнала по глава-

та. Отзад. Но започва да се проявява и целебният ефект.

Оглежда се за тоалетна. В малкото магазинче няма.

„Не още! Фалшива тревога! Няма да успея! Още мал-

ко...“

Обръща остатъка. Отваря си следващата. Момичето

зад щанда го гледа възхитено. Пресуши и нея, когато реши,

че е крайно време да опита същественото. Излиза и отива
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зад гаража. И отприщва се. Песъчинката е дезактивирана.

Човечеството е спасено. Отново времето потича. Все по-

светло му се струва. Все по-прекрасно. Парцали сняг тан-

цуват, а на него му иде да се съблече и да се завъргаля в

снега. Не течности изтичат от него, а болката. Усеща как

напуска тялото му. Дори му се струва, че е подмладен, а

усмивката на магазинерката беше тъй изкусителна и на

места снегът тъй напомня женски форми, че като амурова

стрела почувства в гърдите си желанието. Забравеното

желание. Онова, което някога за него беше всичко. Онова,

което отдавна не означаваше нищо. Желанието да се отда-

де на красотата. Да се загуби в нея. Да го погълне. Да го

сдъвче и асимилира в клетките си. Да го превърне в свой

сън. Да я съблече. Да се погуби в нея. Някога рисуваше.

Имаше се за художник. Докато дъщеря му започна да рас-

те, а той не искаше да ӟ дава отрицателен пример. Не

искаше тя да изтърпи същото, което на него му се бе на-

ложило. Толкова пари хвърли за материали, че дворец на

малката можеше да издигне, а картините - сърце не му

даваше да продава евтино, затова подаряваше, а, и две

изгори, след като негов приятел не пожела да ги окачи и в

селската си кръчма. Мотивът - били порнографски и жени-

те нямало да пускат мъжете си да пият при него. Преглътна

го. Че имаше разголени красавици, имаше. Може пък да е

прав. Поля ги с газ, щракна клечката. Пламнаха като в

последна и най-страстна любовна тръпка. Месеци наред

не се чувстваше добре, а когато дъщеря му се роди, реши,

че това е най-красивото произведение на изкуството и

няма смисъл след шедьовъра си повече да твори. И поне-

же, както сами се уверихте, инатът му беше по-силен от
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бъбречна болка, с изкуството приключи, а не беше лишен

от талант. Сега му се разтуптя сърцето. Просълзиха се

очите му. Подобие на сексуална възбуда почувства. Силно

разочарование, носталгия. Сви устни и изрече:

- Махни се от мен, сатана!

Все още имаше остатъци от мъчилите го с дни спазми.

Влезе в магазинчето за още бира, но вместо младата беше

застанало двестакилограмовото чудовище. И опашката

беше започнала да се трупа.

„Тук няма да се пие“ - помисли си, взе една бутилка

от два литра и половина. Прецени, че ще му стигне, но за

всеки случай взе още една.

Тръгна да се прибира у дома, но асансьорът пак се

беше повредил, а с две големи бутилки до седмия етаж по

стълбите, стори му се невъзможно.

Седна на пейката в партера. Пийна малко. После по-

смело. После още по-смело. После вървеше в парка. Тряб-

ва да го разберете. След като няколко дена приличаше

на акордеон от гърчове, при облекчението от отминалата

бързо болка се чувстваше като на седмото небе. Чувс-

тваше се лек като перце, като парцал сняг, като парцалите,

които танцуваха около него. Такъв сняг не беше имало

най-малко от десетилетие и ефектът, че се случва нещо

вълшебно, беше пълен. И когато отново го изпълни вдъхно-

вението да рисува, той не успя да му устои.

Напротив. Оприличи живота си през годините, в които

не беше рисувал, на песъчинката в бъбреците си. Запуши-

ла пътя на естеството, причинила тежка криза.

- Аз ще рисувам с болката си! - изкрещя и уплаши

две циганчета, тръгнали на втори със сурвачки.
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Залитна, но беше потънал толкова дълбоко в снега,

че не падна. Допи остатъка в едната бутилка. Отвори дру-

гата. Паркът му заприлича на бяло платно. Празно платно,

което желаеше образите си. И тогава ги видя. Изплаваха

ярки и откровени в съзнанието му. Натрупвалите се образи

в продължение на тридесет години. Тези, които искаха да

се излеят, но нещо като песъчинка беше затворило пътя

им.

- Това е гениално! - изкрещя. - Аз съм вторият Кристо!

Това е пърформанс на пърформансите! Изключително

произведение на изкуството с екологично чисти ма-

териали.

Изхълца два пъти. Разкопча панталон и започна да

излива болката от бъбреците си и душата си, като ваеше

фигура след фигура из парка.

Нарисува детелина и сърце, простреляно със стрела,

дървета и пясъчен часовник, четка за зъби и женски фигу-

ри, стопаджийка с къса пола, ябълка и четири дяволчета,

нарисува индиански пера и заводски комин без пушек,

пушека нарисува на друго място, красиви и не толкова

красиви тела, шишарки и самодивско хоро, няколко яйца,

момче с туба (откъде ли му хрумна тази туба), планински

пътеки и козичка, карнавал в Бразилия, и ядосано лице, и

изпълнен с позитивни чувства, направи и приятелски

шарж на президента. Изхълца, изскочи от алеята на ули-

цата до парка и започна да кани посетители за изложбата

си. И понеже беше рошав, атрактивен и пиян, доста събра.

Имаше и такива, които му се радваха, даже и с дигитални

апарати снимаха. Имаше и възмутени. И не разбрали. До-

ри имаше една истинска критичка, също на градус, която
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се отнесе благосклонно към пърформанса му и дръпна

доста хубава реч, преди дъщеря му със собствените си

ръце да го арестува и да го заведе в най-близкия психо-

диспансер.

Три седмици по-късно, когато го изписваха, попита

може ли да го задържат още малко, защото го беше срам

да си покаже носа навън. Не можеше.

Излезе с приведена глава и го беше срам, докато

погледът му случайно не се спря на вестникарско заглавие

с големи букви. На първа страница пишеше за някакъв си

гений зад океана� Купи вестника с последните стотинки,

които намери в джоба си. Не можеше да повярва. Онзи,

известно име в съвременната живопис, получавал шест-

цифрени суми заради хрумването си, а то беше... същото.

Абсолютно същото, за което него го прибраха в лудницата!

И тогава срамът отстъпи на болката. Не беше като

бъбречната, но от тази нямаше минаване. Приплака му

се. Шестцифрена сума. Шестцифрена. Опита се да се раз-

плаче, но вместо това избухна в смях. Смя се, докато стиг-

не до спирката. Смееше се и като се качи в автобуса. Сме-

еше се още и като го свалиха, че е без билет. Оттук нататък

се изгуби от погледа ми, но най-вероятно се смее и до

днес.
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Тринадесет голи хубавици
�

Като истински бяха, кожите им леко настръхнали, зла-

тисти и бронзови. В очите им блестеше живот, гонeха се

слънчеви зайчета. Устните им леко разтворени, усмивки

нежни, грешни, предизвикателни или просто усмивки.

Трапчинките сякаш потръпваха. Дъхът ми спря, щом ги

видях, имах чувството, че дишат. Не знам какъв материал

беше използвал, но едва когато докоснах пръстите на една

от тях и почувствах хлада, изчезна усещането, че са от

плът и кръв.

- Удивително! - възкликнах.

Тринадесет голи хубавици, между тях и съпругата ми.

Исках да поговоря с него. Без истерии. Без сцени на

ревност. Мъжки и спокойно. Научил бях, че се срещат.

Всичко научавам. Повече научавам, отколкото искам. По-

силен съм, отколкото понякога ми харесва. Знам, че не ӟ

отделям достатъчно внимание. Знам, че не винаги съм тол-

кова нежен с нея, колкото заслужава. Знам, че знае за

мои нежни изблици, които не с нея съм споделил. Лека-

полека излизаме от кризата. Най-лошото отмина. Напос-

ледък започна пак да се усмихва. Повече си говорим.

Истинско съкровище е. И котка. В скулптор се е вживял

Господ, като я е правил, нищо чудно, че си пада по скулп-

тори. Разбирам я напълно, а и него разбирам. Просто ис-

ках комедията да свърши. Тя беше осемнадесетгодишна,

а аз на тридесет и четири, когато се оженихме. От десет

години сме заедно. Не че се чувствам стар, но търся рав-

новесие. Нежност можеш да си купиш, но коректност и



13

УЧИТЕЛИ  МИ БЯХА ПЕПЕРУДИТЕ

доверие - не, това не можеш. Нещо си глътнах езика. Съв-

сем ми се разбърка всичко в главата. Толкова са хубави,

толкова са хубави всичките. Свят ми се замая. И каква е

тази витална еротика?   Едва потискам възбудата си. На

плажа се чувствам като сред природата. Приемам голота-

та спокойно. Нещо прилично е и съвсем естествено. Защо

ми въздействат сега така, не мога да си го обясня. Нищо

предизвикателно няма в позите им. Имам чувството, че

подушвам възбудата им, а те са просто камък. Сърцето

ми забива лудо, като гледам двойницата на жена си. Вина-

ги съм ценил красотата й, даже имаше известна суета и

снобизъм, че се ожених за това бижу. После я обикнах,

после я разлюбих и пак обикнах, но винаги съм се гордял

с нея. Сега обаче разбирах колко по-красива е, отколкото

съм я приемал. Не знам с какво ми въздействаше толкова

скулптурата, която беше пълно копие на тази, която позна-

вах толкова добре.

- Удивително! - повторих.

Маестрото се усмихна. Припомних си, че имам да

говоря за друго с него, но вече нямах желание. Опитах,

но не се получи както исках.

- Тази жена - посочих я. - Знаеш ли коя е?

- Съпругата ви.

- Аха. Точно така. Я, ми кажи, маестро, защо ми из-

глежда по-хубава?

- Чрез изкуството виждаме красотата на естеството.

- О, без такива! Ясно. Не си искрен.

- Не знам отговора.

- Жалко.

- Може би� - млъкна.
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- Може би?

- Защото няма душа.

- И какво като няма душа?

- Няма с какво да ни отдаде тази красота. Прави я

недостъпна. Недостъпното е божествено.

- Това ми харесва - засмях се. - Продаваш ли ги?

- Да.

- Но това е сводничество. Те са като истински.

- Нямат душа.

- Ти нямаш!

Погледна ме ококорен. Почти си изпуснах нервите.

Не можех да си представя тялото на съпругата ми да е ку-

пено от някой потен, космат сексманиак. Купено, като, че

ли е на проститутка.

- Колко? - попитах и май не ме разбра. - Колко искаш

за нея?

Бръкна в джоба, извади бележник и написа нещо в

него. Даде ми да видя и аз, разбира се, се разсмях.

- Хайде, моля те, сериозно. Май си прекалил с нулите.

- Толкова ли ниско я оценяваш?

Плесна ме все едно през лицето.

- Виж, тя знае. Аз живея с нея. Не ти!

- Това не е тя. Това е произведение на изкуството.

Мое.

Прав беше. Какво да правя? Няма да дам толкова

пари. Но пак ми се привидя потния, космат сексманиак,

който я купува като проститутка, и промених решението

си. Истинско изнудване беше, но нека тя разбере колко я

обичам. Ще ӟ подаря двойницата с пожеланието погледът

ӟ да се радва на красотата, която тя дарява на другите
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погледи.

Дълго я чаках вечерта и се наслаждавах на голотата

ӟ. Все по-силна възбуда ме изпълваше. И едва на сутринта

видях прощалното писмо върху хладилника. Разбрах само,

че са отлетели. Не и къде. Заедно, тя и скулптурът. Отдавна

се готвели да го направят, но просто нямали материална

възможност. След вчерашната сделка вече имали.

Помислих си, че е шега, но не беше.

Погледнах я. По-красива от всякога, ми се усмихваше

безразлично.
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Иконата

Разгърна я плахо. Огледа се да не го види някой. Сто-

ри му се нередно. Изпита боязън и похотливо вълнение.

Обърка се, изгуби мислите си сред гора обвинения и само-

обвинения. Усети, че пулсът му е учестен. Цветовете пред

очите му са по-наситени. Не можеше да си поеме дъх. Бе-

ше на седемнадесет, но отбягваше книгата. Не се връз-

ваше с разбиранията му, с духа му, с разбиранията му за

свобода, все още неформирани напълно, но ярки като чув-

ство и замисъл, лишен от изказност. Освен това баща му

и майка му претендираха, че са атеисти. Всъщност, доста

суеверни хора, самите те не знаеха в какво вярват и тър-

сеха нещо, на което да се доверят. Прочете първите ре-

дове и изпита нещо непознато. Нищо особено не пишеше.

Нищо, което да не бе чувал и преди да разтвори Библията:

„В началото Бог сътвори небето и земята. А земята

беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над без-

дната, и Дух Божий се носеше над водата.“

И момчето почувства тъмнината, и се почувства така,

сякаш то се носи над нея, и очите му се плъзнаха по след-

ващите редове, като че отново сътворяваха битието. Раз-

лично от това, което беше до този момент. Текстът беше

увлекателен и неясен, потърси следваща книга, която да

му бъде ключ за разбиране, и следваща, която да бъде

ключ за разбиране към ключа, и следваща, която да бъде

ключ за разбиране за нея. И така все по-дълбоко и по-

дълбоко потъваше в тъмнината, за да търси яснота. На

пръв поглед нищо странно не се случи с него. Просто се
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откъсна от компанията си и тъкмо навреме, защото само

след седмица колата, в която щеше да се намира и той,

хвръкна в една пропаст. Никой не оцеля. Не се разбра

точно кой от най-близките му приятели беше шофирал, но

се знаеше със сигурност, че е бил пиян или поне пийнал

порядъчно. Ударът трябваше да бъде силен и наистина

беше силен, но той не почувства болката. Затъна още по-

дълбоко в текстовете. Молеше се да повярва и повярва.

Вярваше, че се моли и се замоли. Замоли се истински,

без думи, витаейки в разбирането, домогвайки се бавно

до него. През праха и годините. Давайки всичко за него -

и сили, и средства, и всичко останало, което можеше да

осъзнае от ежедневието. Дълбоко някъде в него едно дете

си играеше, луташе се из планини и лабиринти, обръщаше

камъчета и тайнствени знаци, бъркаше из хралупи и пе-

щери и търсеше следващия и следващия ключ, който ще

му отвори разбирането към предишния и по-предишния

ключ. В периферията на съзнанието му се изписваха фак-

тите, че е от дълги години научен работник, богослов и ав-

тор на няколко дълбоки теологични изследвания, че ката-

строфата е останала отдавна в миналото му, че косите му

посребряват и двамата му родители вече не са на този

свят, че с първата си съпруга се разведе преди години, а

с втората нямаше развод, но не знаеше къде се намира.

Струваше му се, че слиза по висока, вита и много паянтова

дървена стълба, когато трябваше да води лекции, а започ-

неше ли, се унасяше и не помнеше как се озоваваше там,

горе, където продължаваше своите изследвания, или, как-

то казваше: „своите сделки с дявола, за да разбере Бога“.

И тъй всичко течеше, а той понякога чувстваше болка в
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гърдите и дълбоко разочарование, че не е разбрал повече,

отколкото в онази утрин, в който разлисти Библията страх-

ливо, като апокрифно четиво.

�Хайде, хайде. Сега пък кризи на възрастта. Духове

на меланхолията и захаросани понятия. Забавно ли ми

беше, забавно. По един фин, неразбираем и недопустим

начин. Да ти се изплъзне всичко, та това е като да спе-

челиш всичко. „Себе си ли опитвам да прелъстявам с ду-

мите�“.

Спомняше си много детайли от онази сутрин. Острия

мирис на липи, пукнатия прозорец и звънящия шоково

телефон, по който очакваше да му се обадят приятелите.

Пръснатите из цялата стая списания. Тиктакащия с

философска тривиалност огромен адски скучен часовник.

Нещо си мислеше, но не можеше да го улови като цялостно

изречение. Спомняше си пълния пепелник и това, че

отскоро пушеше открито пред родителите си. Посреб-

рения свещник, подарък от първото му гадже. Не бяха ин-

тимни, но се целуваха навсякъде. Спомняше си и петната

по стената, и кичозния натюрморт в стаята му, направен

от сестра му. Непоправима мечтателка, излетя още същата

година от дома им. Оттогава не се върна и пътуваше из

света. След години чу, че е известна водеща на нощно

предаване, после загубиха всякаква връзка. Разбра, че е

другаде и омъжена. С години нямаше никаква вест от нея,

а от няколко насам получаваше коледни и новогодишни

картички все от различни точки на планетата. Нищо не му

казваше, и преди беше мълчалива, а той не я и питаше,

защото знаеше, че няма да разбере повече, отколкото му

открива и без въпроси. Пазеше още онзи натюрморт.
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Пазеше и всички останали спомени и мисълта, че не

е научил повече от тогава. Гонеше я, тя пак идваше. Нари-

чаше я �нездравословна“ и пак я прогонваше, за да дойде

пак. И това продължи до онази вакханалия ли да го наре-

чем или купон, на който го замъкнаха негови студенти. Бя-

ха весели момчета, а и негови любимци. Мислеше да изпие

не повече от две чашки с тях, въпреки че поводът беше го-

лям. Не разбра какъв, но беше голям. След втората чашка

изпита усещането, че е с приятелите си, които изгуби при

катастрофата. Разбра колко още неща не си е казал с тях,

колко много са се натрупали през годините. Изпи още ня-

колко чаши и вече напълно изгуби представа, че онези

млади хора са мъртви, а тези биха могли да им бъдат деца.

Заговори като тях и се държа като тях. По някое време

изгуби представа какви ги върши. На сутринта идваше бав-

но на себе си с пластмасова чаша кафе в ръка и в трамвай,

който го носеше в абстрактна посока. Миришеше целият

на своя студентка.

„Как пък познавам миризмите на студентките си.“

Чувстваше се налепен със слюнка, освободен като

от натрупано електричество, засрамен, че се е изложил и

пред момичето, и пред Господа. Мислите му се мятаха ка-

то мушици в паяжина. Обезсилени, плахи. Всяка сама за

себе си.

Почувствал се беше като някога. Още имаше чувство-

то, че е прекарал нощта в компания със старите си прия-

тели. Опитваше се да си спомни и чертите на момичето.

Като успя, се успокои, че не е негова студентка.

Слезе от трамвая напълно дезориентиран. Гадеше

му се. Хапна на бързо и се сдържа да не повърне, а после
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спря да мисли. Мислите все го водеха към онази катас-

трофа, а гласовете и на онези, и на тези момчета звъняха

в главата му, размесваха се, преливаха. Изпълнени с жи-

вот, заредени с авантюристичност, греховни и дръзки.

Опита се да си състави планове за деня. Нищо не се

получи.

Когато видя църквата, влезе в нея. Осъзна нещо шо-

киращо. Винаги беше прекрачвал прага на църквите като

богослов, с познанието си, със заучената си молитва, с

чувството, че постъпва редно и без усещането за необ-

ходимост, което изпитваше в този момент.

Сякаш за пръв път влизаше в църква. Портата като

че ли сега се отваряше за него. Коленете му отслабнаха.

Направи кръстния знак, като че ли сваляше от тялото си

щит, и то остана беззащитно и открито.

И започна да се моли без думи.

С виденията, които играеха пред очите му, премиг-

ващи сред свещите. Преживяванията му се връщаха, из-

лизаха в църквата и я населяваха, а чрез тях той се мо-

леше.

Дълго, много дълго погледът му бе отправен към Бого-

родицата, а в един миг тя се отлепи от иконата. Застана

на метър от него, от плът и кръв. Запали свещ и започна

да се моли. Видя сълзите ӟ. Стресна се. Не беше видение.

Чудото се оказа съвсем обикновено. Млада жена, двойни-

ца на изображението на иконата, стоеше, молеше се и

сълзи обливаха лицето ӟ. Устните ӟ шептяха ли, шептяха,

а тъмните ӟ очи пламтяха.

Когато тя излезе, я последва. Движеше се на безопас-

но разстояние, за да не го забележи. Не беше наясно защо
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го прави. Просто вървеше след нея. Увеличи дистанцията,

стори му се, че тя подозира за преследвача си. Държеше

се особено. Имаше нещо в походката й, нещо в облеклото

ӟ. Държеше се така, като че ли цял свят я наблюдава. Като

пред камера. Предизвикателно, твърде предизвикателно

за подобно лице. Истинска ли беше? Същата ли щеше да

бъде и на дневна светлина, каквато изглеждаше пред све-

щите? Искаше му се да се запознае с нея. Изпитваше онзи

трепет, както когато търсеше поредния си ключ към позна-

нието. Възхита изместваше сексуалното желание. Тя беше

съвършена. Сълзите ӟ приличаха на нарисувани. На худо-

жествено средство, с което се подчертава светостта. Пре-

минаха през четири дълги оживени улици. Спря се веднъж

да си купи цигари, веднъж да пие кафе. После дълго говори

приведена над прозореца на някаква лимузина. Забави

крачка пред витрината на един бутик, но продължи. Някол-

ко момчета ӟ подвикнаха, а тя се засмя в отговор. Премина

през малката алея на един разнебитен от времето парк и

стигна до една от емблематичните улици, населена и

денем, и нощем от жрици на любовта. Там се и спря. Видя

я как заговори един мъж, но той я отмина. С отмалели

крака тръгна към нея. Не разбра кога си е сложила грима.

Изглеждаше различно, и все пак същата.

Усмихна му се предизвикателно и похотливо, а от

гърдите му се откърти една единствена фраза, преди да я

отмине:

- Моля те да ми простиш!
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Моят любовник е времето
�

- Имам друг, не съпруга ми, не. Той е, много добър

човек е. Стига, моля те. Не си знаел, че съм омъжена?

Щеше ли да се откажеш от тази нощ, ако знаеше, кажи?

Не, не казвай нищо. Ш-ш-ш-т. Така е добре, като котарак

си ми. Не искам само да те мамя. Хубаво беше, нали? И

на мен ми хареса. Имам любовник, истински. Не, че ти си

фалшив. Друго исках да кажа. Объркваш ме, като мълчиш

така. Имам чувството, че чета мислите ти, но недей, недей

да казваш нищо. Въпреки че ме объркваш, нека е така,

защото така е топло. Имам си любовник, на когото съм

обречена. Постоянен. Обичам го. И той ме обича. Ти дишаш

толкова красиво сега, толкова спокойно. Имах нужда от

теб. Само за тази нощ�

Пръстите ӟ бяха на устните ми. Целунах ги.

Приличаше на черна пантера. Смугла, като лакирана,

блестеше. Тялото ӟ гъвкаво, танцуваше прекрасно. Очите

ӟ зелени, с малко отровно. Музиката гърмеше. Пиех сам.

Не чаках друга. Изглеждало е, че чакам. Винаги изглежда

така. Винаги става от първа нощ. Във всеки град, във всеки

клуб. Този път беше изключително. Стори ми се, че сме

един за друг. Откровено, толкова просто и ясно. Печено.

Едва сега флиртуваше. И се превръщаше в жена. Допреди

това беше малко божество с форми на момиче. Сигурно

искаше да ӟ кажа, че я обичам. Защо да не го направя? И

бездруго няма да се видим повече. След обяд отлитам.

Много е малка вероятността да ме върнат отново служебни

задължения тук. Защо да не го направя, наистина? Усещам,
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че нямам сили. Няма да я излъжа, ако ӟ го кажа. Това е

истината. Лежа до женския си аналог. Ако баща ми е водил

живот, малко напомнящ на моя, бих се усъмнил, че съм

правил секс със собствената си сестра, за която не по-

дозирам. Ако майка ми водеше живот, малко напомнящ

на нейния, бих се усъмнил пък в бащинството му, и пак, че

съм правил секс със собствената си сестра, за която не

подозирам. Повече от тела се докоснаха. Толкова си при-

личахме под тях. Знам, че не ми каза истинско име. И аз

не ӟ казах истинското си. Изпитвах усещането, че е вътре

в главата ми, разгръща ме. Редактира помисли. По-от-

кровен бях с нея, отколкото със себе си. Искал съм да я

срещна. Сега съжалявах, че я има. Долавях се под нея,

част от душата ӟ. И не бях щастлив. Долавях я под себе

си, част от душата ми. И не беше щастлива.

- Не мълчи! Така ми говориш повече!

Обърка ме. Нищо не успях да кажа.

- Сгрешихме, а? - засмя се горчиво. - Срещнахме але-

гориите на съдбите си. Любихме се с тях. Не съм съдбата

ти от плът и кръв, но ако съдбата ти имаше плът и кръв,

щеше да прилича на мен. Не си съдбата ми от плът и кръв,

но ако съдбата ми имаше плът и кръв, щеше да прилича

на теб.

- Не говори за съдба.

- О, да, разбира се. Не ни отива. Ние сме самата сво-

бода - засмя се.

Целунах я, а тя пак се замисли.

- В дома на моя любовник сме.

- Трябва ли да се обличам?

- Трябва, но недей. Не е ревнив. Знае, че никой не
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може да ме съблече от това, от  което той ме съблича.

- Способен мъж.

- Не го приемай лично, но наистина. Ти не ме докосна

съвсем гола. Той може.

- Завиждам му.

- Недей. Той ме съблича от красотата ми. Моят любов-

ник е времето. Всички се докосвате до нея. Красотата е

тънка нощница. Усещате топлината ми, аз -милувките ви

и все пак тя е между мен и вас. Тя ви е привлякла. Фетиш

е тя, който е детонатор за експлозива от страст. Мое прите-

жание, мой каприз. Толкова ми е трудно без нея, че сама

не мога да я съблека. Но моят любовник може, защото

моят любовник е времето.

- Времето?

- Да, то. Ръцете му носят милувката на всички ви. Уст-

ните му се разтварят с целувките ви и пияните ви обеща-

ния, за които забравяте. Очите му - обожанията ви. Корем-

ната му преса е като от камък, а думите му ясни и прости,

лишени от поетиката на тялото му . Той ме докосва под

нощницата, гали истинската ми същност, която остава не-

достъпна за вас. Макар и да не е ревнивец, прогонва ви

от мен. Защото просто ми е верен.

Алегория на съдбата ми. Толкова добре го каза. Целу-

нах заострената ӟ гръд. Отново бях възбуден, но той влезе.

Часове по-късно, на третото уиски в самолета, разбрах

колко изплашен съм бил. Видях сянката на едър мъж. Си-

гурно над два метра. Тежки бяха стъпките му. Сумтеше и

мърмореше. Нарече я: �скъпа“. Попита: �кой е този в лег-

лото ми“. Тя се кикотеше, а аз нямах време да се опомня

от изненадата. Напълно беззащитен се чувствах в положе-
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нието си. Помислих си, че се шегува, когато ми рече

кротко:

- Съжалявам, много,  много съм изморен. Искам да

си легна. Ще трябва да ми освободиш мястото.

Тя се кискаше, докато онзи, когото наричаше „време-

то“, дръпна завесите. Беше се разсъмнало. Светлината

изпълни стаята и в същия миг той изчезна. Никого нямаше

край прозореца, а до мен лежеше изпита и съсухрена въз-

растна жена. Само цветът на очите напомняше за нея, но

в зеления цвят вече го нямаше отровното.

�Чу ли го? - попита ме, а гласът ӟ не беше променен.

- Изморен е и иска да си легне при мен.

�
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Острие в мрака

Със смях замахна и заби ножа до дръжка в картината.

Завъртя го, за да отреже цицата на голата мадама. Изгледа

в лицето лигавия глупак, който се имаше за голяма работа

и не връщаше парите. Хубаво предупреждение. Оня се

разтреперa, за секунда стана бял като платно, изпелтечи

нещо и всяка секунда се очакваше да тупне на пода.

- Г-г-грр...

- Кво бе, пич, хубаво пиче си окачил в хола, но се на-

ложи малка операцийка. Имаше рак, и сега трябва да си

търси любовник с един тестис.

- Пррро-окк� - тупна на колене на пода и вдигна ръце.

Голям окаяник.

- Та сега, ще поговорим ли делово� - млъкна, усети

влагата по пръстите си и когато погледна, изпусна ножа.

За кратка секунда всичко пред очите му стана чернобяло,

а после завинаги промени цветовете си. Ножът беше в

кръв. Голата жена кървеше.

* * *

В началото Земята и Небето бяха безвидни и пусти,

тъмнина се спущаше над бездната, а духът ӟ се носеше.

После откри топлината на цветовете, а топлината Виж-

даше. Тринадесет години преди това тя се роди сляпа и

зарадва очите на много хора, а в други пробуди завист.

Малка лъчезарна фея, която щеше да остане безразлична

към озарените огледала. Небесни очи, плаващи в облаче-

та, със зареяни, превърнали се в точки от високия полет
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птици. Но не виждаха. Момиче с крайно изострени за ком-

пенсация на тази липса останали сетива, със собствени

очи за красотата. Научи се по-бързо да чете от връстници-

те си, дори съвсем крехка прописа стихове, твърде задъл-

бочени за дете. Скоро усети, че стиховете не са достатъч-

ни, за да изрази това, което желае, и започна да пее. Сви-

реше прекрасно на китара. На тринадесет обаче разбра,

че това, което иска да изрази, е това, което вижда, което

искаше да видят и тези, които имаха очи. Стана случайно.

За годините си беше зряла, изглеждаше дори неприлично

зряла, а нейната най-близка приятелка се и държеше не-

прилично зряло. Сваляше се на осемнадесетгодишен хуба-

велко, който имаше ателие в таванските на блока им. Не

знаеше защо обичаше да мъкне и нея по флиртовете си.

Детска работа. Не искаше да се случва така. Нито да губи

приятелката си, нито да смущава толкова хлапака, но

когато докосна боите му, почувства нещо непознато. Из-

веднъж прогледна в един друг свят. Помисли си, че е ста-

нало чудото и че вижда като всички останали, но не се

разочарова когато разбра, че все още е сляпа според

всеобщите норми. В този следобед тя наистина прогледна

и изведнъж ӟ стана топло, а тръпката, която изпита, наисти-

на беше твърде ранна за възрастта ӟ. Картината на мом-

чето представляваше три коня, извили и докосващи врато-

ве, пилеещи и заплитащи гриви, хапещи се или целуващи

се. Зад тях дърветата приличаха на голи тела, но си бяха

дървета. Приятелката ахкаше и въздишаше тежко, а тя не

можеше и не можеше да види и тогава неволно, за да

опознае картината,  докосна цапащото масло и я видя в

дълбочина. Като че ли изведнъж попадна в свежия дълбок
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свят, изпълнен с юношески еротични мечтания.

- Искам да ме нарисуваш� - рекоха устните ӟ - �гола.

Искам да ти позирам гола.

Не мислеше, но помирисваше смущението му, вне-

запния гняв на приятелката си, а и още много ухания от

тези, които пролетта размесва по една загадъчна алхимич-

на рецепта, за да прави млади и стари неразумни.

- Нали си художник, ще виждаш още много тела.

- Но ти� - опита се да възрази приятелката ӟ.

- Какво пък, съблечи се и ти, той е художник.

- М-м-м, добре.

Момчето едва ли е направило особено сполучлива

картина. Помирисваше хормоналните му изблици и

знаеше, че едва ли в това състояние е направило произ-

ведение на изкуството. От този ден загуби и едно приятел-

ство, но докосналите се до видимото ӟ ръце копнееха

отново и отново да го докосват. Родителите ӟ помислиха,

че се е побъркала, когато ги замоли за бои, а после стра-

даха. Лъжеха е, че платната ӟ се приближават до действи-

телността, че така изглежда светът, но че е рано още да

показва картините си. Бояха се някой случайно да не ӟ

каже истината, а тя рисуваше ли рисуваше и постепено

повярва, че вижда близко до това, което виждат и оста-

налите. Трудно е да се обясни какво представляваха обра-

зите в картините ӟ. Цветовете разпознаваше по топлината,

а това не бяха същите цветове, които разпознаваха очите.

Освен това от различните партиди бои усещането беше

различно. Картините ӟ не бяха точно абстрактни. Тя се

чувстваше реалист, който бавно и сигурно следва пътя на

изтънчването на уменията си, за да достигне до всеобщата
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хармония.

- Защо ти е, тати? Ако виждаше като нас, щях да ти

кажа, че ще ти изтекат очите. В цялото си свободно време

си в ателието. И да знаеш, ще си отровиш дробовете с те-

зи разредители.

- Нямах шанс да видя този живот като човек и искам

да го видя чрез картината си.

„Не знаеш колко са художниците, които нямат шанс

да видят този живот като човеци и искат да го видят чрез

картините си. - помисли си той мрачно. - Какво пък, да ри-

сува. По-малко ще страда, поне малко по-малко. Надявам

се.“

Майка ӟ тогава беше много болна и скоро си отиде.

Тя рисуваше, рисуваше, за да потисне болката. Рисуваше

и година по-късно, когато и баща ӟ я остави завинаги. Про-

дължи да рисува и в малкото избено помещение, което

можеше да си позволи със скромните си приходи. Не спря

да рисува, въпреки че отдавна ӟ се наложи да разбере,

че родителите ӟ са я мамили и тя никога не е виждала

света такъв, какъвто го виждат останалите. Плачеше, мно-

го плачеше, когато разбра, виждаше сълзите си и вярваше

в тях, а те рисуваха по нея. Рисуваха света, който търсеха,

но се размиваха твърде бързо, тя не можеше да хване

движението им и отново даваше последните си пари за

материали и продължаваше да рисува. Понякога успяваше

да продаде някоя картина. Веднъж дори имаше и изложба.

Доста наперен меценат реши, че самата ӟ история ще е

достатъчна, за да  придаде стойност на картините. Успяха

да направят и удар в началото, но скоро след удара от

сензацията нейният човек се забърка в мътни истории, а
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като че ли всяка свръхнова има свойството да угасва бър-

зо. Тогава тя се върна изяло към това, което желаеше.

Просто да търси видимото за очите на останалите. Случи

се последния месец. Чувстваше го. Бяха минали двадесет

и седем години от онзи ден. Точно се навършваха, когато

тя почувства пак порива да се съблече. Не виждаше

езерото до себе си, но знаеше, че е сама и в горите ги ня-

ма жребците, които да се взрат в нея, защото щеше да ги

помирише. Усмихна се и забрави за всичко. За това, че

вече няма да може да си плати и скромния наем, че

дробовете ӟ са болни от влагата и разредителите, че въп-

реки външния си вид вече не е млада, а и доста уморена и

сама. Тогава ӟ се прииска да види залязващата красота.

Тъй ӟ се прииска да се сбогува с нея, че забрави, че не

вижда и я видя през езерото. Видя я с клонките от близката

гора, с очите на един побелял воайор и две момчетии с

колелета. Видя я от всички ъгли и започна да я нанася

върху платното. Върху платното постепено се появяваше

тя. Тя самата, каквато я виждаха наблюдаващите я очи.

Изключително красива жена, отдала се на природата и

тръпката си, нанасяща се по платното, отразена в езерото

до себе си.

Усмихваше се и чувстваше лекота, каквато и друг път

- когато чувстваше, че платната ӟ са успешни, но нямаше

как да разбере, че това наистина е платното,  което беше

рисувала четиридесет години. Вечерта седна пак на своето

ъгълче на площада.

Отдалече сърцето на престаряващия мошеник се пре-

обърна. „Господи! Та тя се е нарисувала като Венера. Това

си е нейния стил, но този път� Не мога да повярвам, че не
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вижда. Това е сензационно и ще струва� Дано да не вземе

да се пазари�“

Нямаше намерение. Продаде му я, за  колкото и оста-

налите платна. Струваше малко повече от материалите,

изразходвани по нея. Доволен се прибра и я окачи в хола.

Все щеше да я продаде изгодно�

Тогава нахлу горилата на един от хората, на които

дължеше пари�

На другата сутрин я откриха мъртва с прободна рана

в ателието. Разбиха вратата, защото беше направила на-

воднение. Дълго удряха, докато се решат.

Не се разбра какво се е случило.

Имаше нещо, напомнящо стар криминален роман.

Верижката на вратата беше сложена, а ако се беше убила

сама, къде беше ножът?
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Естествен венец

До шестата ӟ година я криеха. На главата ӟ растеше...

венец. Както растяха косите й, така растяха и цветята. Ве-

нецът я правеше красива. Радваше очите им. Дори не тър-

сеха причини за аномалията. Тя танцуваше, играеше, рад-

ваше се. Не ӟ липсваха други деца, тя говореше с отра-

женията си и по интернет, говореше по телефона и с пти-

ците. Разтваряше криле като птица и се смееше. На шес-

тата година сама предложи да се запознае и с други деца

на нейната възраст. И на двамата им се стори невъзможно.

Тя беше аномалия, една прекрасна аномалия. Сълзи тръг-

наха по очите им, гърлата чак ги заболяха от горестта.

Сърцата им се свиха, едва подтиснаха ридание, а тя звънко

им обясни, че никой няма да обърне внимание на нейната

странност, че е лято, че тук идват на почивка, че много

деца си слагат венци от цветя и никой няма да допусне, че

нейният не е като техните. Налудничаво е, параноично е и

ако някой се изкуси да напише история за момиче с естес-

твен венец на главата, ще го приберат в лудницата. И ще

го вържат. И ще му бият в задника инжекции. Хитро беше,

всъщност много просто. Как не се сетиха. Умница е тя, на

мама и тате. Малко се притесниха, че истински не беше

общувала, но като видяха как печели сърцата на другите

хлапета, камък падна от сърцата им, гордост пламна в тях,

радост ги опи, обич ги окрили. Тичаше подобно на другите,

на криеница си играеше. Дърпаха я за венеца, тя пък разда-

ваше шамари. Много китайски филми беше гледала и знае-

ше как се удря и рита, но знаеше и как да разсмее после
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и сълзи да не позволи да има, нито злобно свити устни,

нито злобни думи. Късаше ги от смях, докато разказваше

вицове, откъде ги знаеше. Сигурно защото четеше от чети-

ригодишна и много обичаше да чете. Спечели и родителите

им, минаваше за по-голяма от техните деца, а беше по-

дребничка, някак ефирна. Русите ӟ коси, почти сребристи,

приличаха на паяжина. И се закачаше, външно не

приличаше на шест дори, а на четири, но можеше да

разговаря като възрастен. Научи се да мята въдица, оплете

на останалите от компанията венци. Най-търсена и най-

желана беше. После рязко се промени. Стана мълчалива,

уплашиха се и двамата. Чудеха се какво става с нея. Дори

венецът изглеждаше, че вехне. Посърнал им се струваше.

Разпитваха я, тя се цупеше, а после обясни. Нямало при-

чини за тревога. Децата се държали като нейни придворни,

не ӟ харесвало. Не искала да бъде никаква царица или

принцеса. Обясниха й, че всички момичета на нейната

възраст искат да бъдат принцеси. А тя  тропна с краче

тъкмо като момиче на своята възраст и рече сърдито: „Аз

пък не искам.“

И постепенно направи тъй, че всички да я приемат

като всеки останал. Наравно, ни повече, ни по-малко. Е,

не съвсем, но в границите на допустимото. Както каза на

родителите си, а те я гледаха зяпнали, че дъщеря им говори

по този начин, което не е типично за годините й, макар и

да трябваше отдавна да са ӟ свикнали.

После лятото отмина. Тя поплака малко, нямаше учи-

лище. Намериха начин да я отложат. Прегледи дори ӟ нап-

равиха. Но при сигурен учен, потаен, дори и малко странен

и заключен. Има затворени хора, има и заключени хора.
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Този беше от заключените. Дъщеря им го каза така и из-

глежда беше права. Умен човек, но заключен. По-добре

беше за случая. Направи ӟ изследвания, снимки даже.

Много не каза. Изрече някакви термини, от които им се

изправиха косите, а цветята на малката се разлистиха,

пламнаха, опитаха се да погълнат сякаш информацията,

но потръпнаха като задавени. Твърде едра хапка се оказа

за нея.

Общо взето разбраха, че цветята имат корени и са

част от нервната ӟ система, че в крайна сметка могат да

се издърпат,  мъничко ще заболи, но после все едно нищо

е нямало. Само капки кръв ще избият, но малко, и ако се

намаже със спирт, косата ӟ няма да слепне от тях.

Проста работа, но ги посъветва да не го правят.

Бащата стана морав.

„Какво като порастне дъщеря ми, по панаирджийски-

те вестници ли ще я пишат?“

Ученият вдигна рамене. Все тая му беше. И като дърт

манипулатор каза: �Изборът си е ваш“, ама ги подвеждаше.

Искаше му се да запази цветята, но само за да ги изследва.

Не че много ги харесваше. Каза, че са хубави, ама ей тъй,

само за да я спечели, както печелеше сигурно и порастна-

лите жени. Иначе хубаво говореше и думите му - с блага

интонация. Каза още, че цветята като част от нервната ӟ

система я правят по-богата на усещания, вероятно те са

причина за интелигентността ӟ. Каза, че както някои се

раждат с таланти за свирене, за рисуване и писане, тя се

е родила с цветя. Ей това каза.

Ама разкошно. И тя им го беше казвала. Да не стра-

дат, а и уверена беше.
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Баща ӟ се напи веднъж и я подгони с пинцетите в ръ-

ка, тя пък го заключи в мазето, в което някога държаха

злобното му куче, и му говореше на инат отвън.

Не искаше да се прости с цветята си.

Майка ӟ се разплака веднъж, макар изобщо да не

беше пила. Затюхка се на глас, защо само на нея се случ-

вало.

Утеши я, но за да не заключва никога вече баща си в

кучкарника, нито пък нея да разплаква, реши сама да мах-

не цветята.

За да не се обвиняват те утре, направи го сама, колко-

то и да я боля, защото го направи без упойка, каквато ӟ

бяха уредили.

Сви се в гората, сред цветята, и едно след друго

изтръгна всичките си цветя. Още с първото усети, че губи

част от паметта си. Уплаши се, заболя я повече сърцето,

отколкото кожата на главата. После обаче почувства, че

от загубата ӟ е олекнало. И изтръгна и второто, и третото,

и четвъртото. Накрая дори беше забравила да чете, но

пък ӟ беше много, много весело.

Върна се у дома. Без цветя. Смееше се весело, макар

и не както преди.

Родителите ӟ отначало не забелязаха промяната, а

после заплакаха. От радост.

Тя беше вече дете като всички останали.
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Фалшификаторът

Трябваше да бягаме.

Да ӟ обяснявам надълго и нашироко беше немислимо.

И не съм свикнал да говоря истината. Истината ме

заблуждава, връзва езика ми, преиначава света ми. Ис-

тината е най-голямата фалшификация.

Моята мила живееше в илюзии. Мислеше ме за обик-

новен човек. Но симпатичен, с наивни очи към света и не-

вероятен късмет в живота. Такъв исках да ме приема, такъв

играех.

Нямаше време да ӟ обяснявам сега.

Трябваше да бягаме.

Възможно по-далеч да бягаме.

Ще ӟ фалшифицирам лице. И документи ще ӟ фалши-

фицирам. Кофти работа, май в целия ми живот само тя е

истинска. А истинска ли е?

Истинска си, нали?

Иде ми да я попитам, но и без друго е твърде разтре-

вожена. Пита ме с очи, пита ме с допир, с миризма. Не

знае къде отиваме. Аз също все още не знам. Опасно е

вече навсякъде. Защо не я оставя? На следващата спирка

още. Да ӟ кажа, че връзката ни беше дотук. Всичко се е

сривало бавно. Вече не ме привлича както някога. Омръз-

нала ми е. Гади ми се от слюнката ӟ и от потта ӟ. Умея да

лъжа. Свикнал съм. Най-добрият съм. И най-добрият фал-

шификатор. Напоследък работата вършат компютрите, но

и да използваш цифри се иска душа. Имам я още преди

навлизането на компютрите в бранша. Рисувам прекрас-
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но, но не съм художник. Художниците или откриват излож-

би и картините им се оценяват и превръщат в банкови об-

лигации, или са неразбрани гении, които умират от глад и

мръзнат по площадите, за да продадат картина на цената

на материалите ӟ. Аз не съм нито едното, нито другото. И

от петнадесет или двадесет години нямам собствени идеи.

Повтарям чуждите. В ръката ми са нервните окончания

на всепризнати майстори. Те рисуват чрез нея. После си

отиват. В ада, там, където им е мястото, задето приживе

са били толкова похотливи и възвисени. Един приличен

експерт винаги може да разбере, че става въпрос за фал-

шификат, но много наивници са се парили с мои картини.

Дори не ги познавам. Цяла система е продажбата им и е

по-сложна от рисуването. Веднъж пък при откриването

на измамата мое творение беше оценено по-скъпо от ори-

гинала. Трябва да кажа, че става въпрос за картина на

всеизвестен майстор. След като гръмна сензацията, цяла

година не спадна ерекцията ми, на гърба ми плющяха кри-

ла, държах се арогантно с големите шефове и имах чувст-

вото, че съм по-висок с двадесет сантиметра. Настръхвах

от вълнение само като си помислех кой съм, а после си

умирах от смях какъв мегаломан съм.

Бях щастлив, а това ме направи много, много нещас-

тен.

Защото ми се искаше да споделя с нея. Тя щеше да

се радва. Много да се радва. Но не можех. Създал си бях

друг образ пред нея. Тя ме мислеше за плейбой. За разгле-

зено татино синче. А изобщо не познавах родителите си.

Понякога се питам имам ли родители или самият съм фал-

шификация.
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Фалшифицирам и валута и документи. Навремето

фалшифицирах истински. Сега с компютри.

Това са сигурните ми текущи доходи.

Не трябваше да фалшифицирам тези, последните

документи. Не искам да знам колко жертви взеха

лекарствата. Малка е вероятността не те да са причината

за здравословните усложнения, сполетели маса хора.

Чета пресата и се ужасявам.

Беше толкова просто, толкова рутинно.

Искам да скъсам с миналото. А тя не знае�

Тя няма с какво да скъса. Животът ни изглеждаше

розов.

Тя нямаше до себе си престъпник.

Тази сутрин доста се озадачи, като намери пистолета.

За пръв път не я излъгах. Премълчах, но не изрекох

лъжа. Казах ӟ само, че ни трябва.

Какво ще ни помогне? Аз не съм стрелец. Целите при

стрелбата са истински. Даже живи�

И нямат копия.

Може шефовете да забравят за мен. Много не мога

да им навредя, а и не желая. За тях е риск, че ме има. Но

това не е сериозен риск. Може да забравят. Може�

За всеки случай ще направя всичко възможно. Ще

имаме нови имена. Ще сме родени другаде. Аз ще си пусна

брада и ще стана истински художник. Ще застана в някоя

алея и ще рисувам портрети на минувачи и на гостите на

града. Имаме достатъчно спестявания, за да прекараме

без излишни грижи до края на дните си.

Нямам сили да я зарежа, въпреки че я излагам на

риск.
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Тресе ме. Цял ден ме тресе. От сутринта.

Пропътувахме повече от хиляда километра. Задушавах се

още отначало, в автобуса. Тя се опитваше да ми говори.

Беше и весела. Като че ли забрави за пистолета. Или не

искаше да любопитства. И какво пък толкова? Мъж с

пистолет. Ницше ли беше казал, че мъжете обичат

опасните играчки?

И предишният ни ден  мина в пътуване. Във влака

имаше течение. Нищо чудно да съм се простудил. А и тези

ледени бири на отворен прозорец�

Изкушаваше ме мисълта да ӟ разкажа всичко. Ще

олющя боята от платното. После ще започнем да рисуваме

друго, този път ние. Без да подражаваме�

Мисля си ги и аз�

Няма да ӟ хареса.

Като открие, че съм фалшив, ще се почувства като

някой от купувачите на изработките ми. Измамена.

Само тя ми е била истинска в живота, макар аз да не

бях истински.

Тресе ме. Ужасно ме тресе. Не помня кога сме стиг-

нали и кога сме се настанили в хотела. Дано съм показал

фалшивите лични карти. Не помня. Нищо не помня.

Ужасно е.

Сигурно е грип. И всичко танцува.

И къде изчезна тя. Сигурно за лекарства?

Май я пратих. Да. Спомням си. Търси аптека.

Ето го моето момиче. Говори ми. Говоря ӟ. На луната

сме. И падат огнени рози. Излизам от тялото си и ӟ държа

ръката. Казвам ӟ истината, а истината ми изглежда също

фалшива.
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Халюцинациите са по-реални.

Сигурно съм вдигнал четиридесет градуса.

Тя плаче.

Не иска да приеме.

Не вярва, че съм бил фалшив. Или ӟ изглеждам фал-

шив сега.

Държи пистолета.

Пада мъртва.

Дълбока дупка зее в слепоочието ӟ.

Какво да правя?

На няколко пъти съм изгубил съзнание. За кратко

дойдох на себе си. Бях с лопата в гората.

Откъде съм намерил кола и как съм шофирал, не ми

е ясно.

А сега?

Сега какво�

Отново съм в хотелската стая.

Събирам калта от обувките си. Смесвам я с кръвта,

останала по пода. Изгарям дрехите ӟ и посипвам с пепел

смеската.

И започвам да правя копие на любимата си.

Всичко мога да фалшифицирам. Ще фалшифицирам

и нея.

Ето бюста ӟ. Галя ли го или го вая сега? Прекрасен е.

Обичам я.

Ето трапчинките по бузките ӟ. Бенката на рамото ӟ.

Вратлето ӟ имаше ето тук една особеност, правя я�

Целувам го.

Устните ӟ бяха малко по-тънки.

Допирам моите в тях. Вдъхвам ӟ диханието си и тя
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оживява�

Губя съзнание.

Изтощен съм.

Събуждам се, студено ми е и съм гладен. Тя ми се

усмихва:

- Температурата ти спадна. Така бълнуваше... Уплаши

ме.

Оглеждам я. И не мога да разбера дали е истинската.

Все още не мога да отделя реалното от кошмара�

�
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Такси към рая

Всичко е рухнало, но няма да плача, силна съм. Той

може да ме погуби, но не и да ме състари. Може да ме лю-

би, но не и да ме съблече. От себе си да ме съблече не мо-

же, от себе си се събличам сама. Може да обезсмисли

мен, но не и ласката ми. Колко е тъмно, не вали, а шепти

дъжд. Кръвно ли съм вдигнала? Не мога да шофирам в

това състояние. Дано да не плача. Не мога да докосна ли-

цето си. Къде е то? В шок си, малката, опомни се. Трябва

да се опомниш. Силна си била, винаги си била силна.

Такава те знаят, на теб разчитат. Хубава си, още дълго ще

си хубава. Дръж се, най-малкото се усмихни. Не се кискай,

истерично е. Просто се усмихни...

Кисках се. Вървях по тротоара, а като че ли блато ме

поглъщаше. При това живо, преживяше ме. Не, болка ня-

маше. С болката свърших. Над нея съм вече. Просто съм

разрушена отвътре. Ако осемнадесетгодишна не го из-

живее, няма сърце, но ако четиридесетгодишна го из-

живее, ще го изгуби. Увлякох се, трябваше да е глупаво,

трябваше да го нарека глупаво, развлечение да го нарека,

слабост. Слабостта е украшение на силните. Щях да ӟ се

усмихвам, да си я пазя като накит, който не се носи на

официални вечери, но възбужда, сложиш ли си го на голо

на интимна вечер със свещи. Има си такива жени, които

знаят какво искат. Подчертават крехкостта им, а подчер-

таната крехкост е рамка на крепката структура. Лошо ми

е.

Не успях. Не успях да го нарека слабост. Силно беше,
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силно. Отдадох се до пропаст. Сама не знаех, че толкова

дълбоко мога да поема някого, че изобщо има подобни

дълбини. Затвориха се, бетонирани са, лошо ми е. Искам

да запаля. Къде са ми цигарите. Телефонът звъни от доста

време. Звънят и двата. Ужасна какофония се получава от

полифоничните им мелодии. Ще ме подлудят. Може и слу-

жебно да ме търсят. Да се оправят без мен. И аз съм човек,

и аз имам личен живот, при това съсипан. Искам да дишам,

просто искам да дишам. И защо се кискам... Трябва да

спра. На полудяла приличам. Трябва просто да се усмихна.

Само да се усмихна, а не да се кискам. Твърде силна бях,

затова имах нужда от него. Исках да бъда жената. Слабата.

Това е. Това е. Не съм погубена. Неуспешен опит.

Стегна ме гърлото. Огледах се за такси. В това състо-

яние не можех да шофирам. Сигурно приличам на парцал.

Все ми е едно. Какво ли не виждат и не чуват таксимет-

ровите. Махнах.

Едва когато спря, осъзнах, че не зная къде искам да

отида. При дъщерята ли? Или при бившия си съпруг? При

мама, или у дома? Момчето ме гледаше въпросително.

Където и да му кажех, болката вече щеше да ме чака. По-

бърза е от колелата му. Да се поразходим, а? Какво ще

кажеш, симпатяга? Усмихваше се. Не ме бива във флирто-

вете на всяка крачка. Защо не съм по-лекомислена...

- Накъде?

- По най-бързия начин към рая.

Идиотски хумор имам понякога, но момчето изглежда

не разбра и натисна газта. Къде ме води? Казах му - рая.

Че таксиметровите шофьори знаят всички маршрути, знаят

ги, но добре ли ме разбра? Сигурно кара към заведение с
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това име.

Ужас ме скова в следващия миг. Беше с набола брада

и изпити скули. Не обърнах внимание, когато се качих.

Зле се чувствах. Нищо не виждах. Не погледнах и него.

Рошава коса, сплъстени кичури. Повехнала кожа. Но сега

в огледалото забелязах. Очите бяха същите. Същите като

очите на моя любовник, моят разрушител. Приличаше на

него като близък роднина. Като брат. Не, дори повече.

Все едно беше той. И къде ме кара? Напуснали сме града.

Искам да пищя, но не мога. Накъде ме кара? Има същите

очи. Пронизват ме, разсичат ме, боли ме, а ми омекват

коленете. И същото излъчване има. Кога падна тази мъгла?

Нямаше. И защо кара толкова бързо? Да ни убие ли иска!

Нима прие поръчката ми така буквално...

По-буквално се оказа. Мъглата се разтвори като заве-

са. Светъл свят и безкрайна градина се разкри пред нас.

Един херувим с очила четеше пенсионерски вестник

на бариерата.

Цветовете бяха приказни, вълшебни ароматите,

мелодия се лееше.

- Стигнахме - рече шофьорът.

Да, това безспорно беше раят.

Погледнах брояча.

Цифрата беше: 666.
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Виртуална любов

Изтегли първата ӟ снимка в четири без петнадесет

сутринта. Предполагаше, че е красива. Не толкова. Сърна

видя в очите ӟ. Плаха, объркана в гората, готова да побегне.

Втората снимка беше получена. Нямаше време да огледа

първата. Влюби се преди да е отворил третата. Нещо сла-

достно преди минути сънуваше. Все едно сънят продължа-

ваше. Преди осмата снимка пръстите му сами изписаха:

„Влюбен съм в теб.“ Прати му в отговор преди единадесе-

тата снимка оплезена емотиконка. Стоеше до прозореца

в прозрачна нощница, а млечни лъчи я обливаха. С къса

пола, кръстосала крака на пейка. Седнала на перилото

на терасата, а вятърът развял къдриците ӟ. С широкопола

шапка, почти гола, в стая с първобитно обзавеждане, из-

глежда във вила. С велосипед и мотоциклет. В парк и маха-

ща на стоп. По средата между две приятелки, целуващи я

по бузките. Следваща и следваща снимка му пращаше,

образите ӟ се размиваха. Пръстите му играеха по клави-

шите, пишеха ӟ влюбено. Не му отговаряше, продължа-

ваше да го бомбардира със снимки. Толкова време насто-

яваше да му покаже лицето си, тя отказваше. Веднъж дори

му се разсърди и спря да пише. Заболя го, не че си призна.

Свикнал беше с виртуалните разговори. От месеци общу-

ваха. По-близка я чувстваше от много момичета в реала.

Можеше и да мълчи красиво. Все едно не беше я имало,

все едно му беше фантазия. Искра в душевното, която го

озаряваше. И вдъхновяваше. Лъжеше се, че не му липсва,

а му липсваше. Криеше, че сияе, когато отново му пишеше.
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Пак за снимка настояваше, пак не му пращаше. В тази

нощ се събуди просто за да иде до тоалетната. Някаква

сила го тласна към компютъра. Никога не го изключваше.

Размърда мишката, скрийнсървъра изчезна. Тя беше он-

лайн. Вече не помнеше каза ли ӟ нещо за снимката, а тя

започна да му ги праща. Една след друга. Заливаше го.

Искаше да се върне на някоя от предишните, но нямаше

време. Следваща идваше. Следваща и все по-красива му

се струваше. На първата изглеждаше хлапе. Дори се из-

черви, защото лицето ӟ твърде невинно изглеждаше над

набъбналите до пръсване голи зърна. Красива беше, но

твърде млада. Влюби се в нея, но се и смути. На някои

снимки позираше гола, на други в дрехи, но изглеждаше

по-разголена. Позираше на върхове и под липите. Потопи-

ла краче в река, пресичаща оживена улица, изкачваща

стълбище. С чаша или цигара. С химикалка или слънчеви

очила на главата. Изливаше живота си в очите му. Опитва-

ше се да я заговори, кратко му отвръщаше. Стотици пъти

сигурно написа, че е влюбен в нея. Отговаряше му с усмив-

ки или краткото „целувам те“. Към десет и половина сутри-

нта я чувстваше като част от себе си. Вече не му изглежда-

ше неприлично млада, по-богато емоционално разнообра-

зие откриваха чертите ӟ. Искаше му се да погледне пър-

вите снимки, но за да не блокира, компютърът му ги изтри

и вече не ги записваше, а само отваряше. Нямаше и време

да се връща назад, защото тя продължаваше да праща

със същата бързина поредните. Не смееше да отиде дори

до тоалетната. Толкова време никога не беше се задържал

на креслото пред компютъра, без да мръдне, без да се

изправи от него. Обикновено ставаше за кратко, за се-
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кунди, колкото да отлепи поглед от монитора и да се раз-

движи, но твърде увлечен, забравяше необходимостта си

да го направи. Все по-интимно близка му се струваше,

все по-разбираема. На няколко пъти сменяше прически и

го питаше кратко: �Отива ли ми така?“ Някъде към четири-

надесет и тридесет по обяд, когато възрастта ӟ видимо

стана на около двадесет и пет години, осъзна и без да му

каже, че се е снимала всеки ден и му праща снимките

хронологично. Толкова близка му се струваше вече, че

имаше чувството, че обърне ли се, тя ще е зад гърба му,

че не от монитора, а до него се усмихва, че уханието ӟ го

гали. Вече не беше просто влюбен в нея, а дълбоко я оби-

чаше. Това лице, това тяло бяха създадени за него. За да

го споделят, за да го направят щастлив. Снимките при-

иждаха, отваряше ги, пишеше й, че иска да я види на живо.

Час по-скоро да я види. Искаше му се да изключи ком-

пютъра, но искаше и да види следващата снимка. В два-

десет и един вече изпитваше тревога. Продължаваше със

същата бързина да му праща снимките. Вече беше над

петдесет. Значително по-възрастна от него, но пак му се

струваше детето от първата снимка. Не смееше да я попита

има ли още много снимки. Боеше се, че ще получи плашещ

отговор и напълно парадоксално по-красива от всякога

му изглеждаше. И повече я обичаше с всяка следваща

снимка. Беше едва двадесет и четири годишен. Наскоро

се раздели с реалната си приятелка. Тежко го понесе, но

виртуалната връзка с непознатата някак облекчи поло-

жението. Всичко ӟ разказа. Говори ӟ дълго, че има нужда

от нея. Тя се шегуваше, закачаше го, че дори не знае как

изглежда, а той използва момента пак да настоява за
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снимка. Сега, забравил възрастта си, имаше чувството,

че е споделил живота ӟ и искаше да върне времето об-

ратно, а следваща и следваща снимка отваряше. Чув-

стваше, че скоро ще свършат. Молеше се скоро да свър-

шат, а получаваше следващи. Сексуалната възбуда беше

отминала. Искаше просто да я прегърне. И когато снимките

все пак свършиха и двадесет и четири часа пред компю-

търа отминаха, написа искрено:

„Толкова красива жена не съм виждал!“

„Знам!“ - отвърна му кратко.

Усети хладина, дори болка в отговора.

„Искам да се видим.“ - написа ӟ.

„В някой друг живот. Малко ли ти беше това, което

преживя? Сбогом.“ И след тези думи излезе.

Смаза го. Все едно му беше отнела толкова живот,

колкото беше открила пред очите му.

Старец се чувстваше и очакваше старец да види в

огледалото, но когато застана пред него, за пръв път осъз-

на колко е млад и колко красота го очаква.
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Изключителна промоция

Късаха ми се гърдите. Тръгваше си. Мислите ми се

късаха. Целунахме се. Каза, че е глупаво. Бързичко се це-

лунахме, сякаш се клъвнахме. Винаги е така. Винаги, когато

си тръгват. От първата още е така. Минали са двадесет

години. Още е така, не ми личи, а е така. Вече се усмихвам,

а усмивката ми не е гримаса. Не прилича на престорена.

Не тръгвам към най-близката кръчма, нито бързам да пиша

стихове. Понякога изобщо не пиша. Тръгваше си, смешно

е. Смешно е, че го изживявам. Този път не заслужава,

просто я засегнах професионално. Стана преди месец.

Получих няколко лични бележки. Не ми каза какво ӟ

е. Опита се да ме поучава. Сигурно съм бил груб. Мразя

да ме поучават, най-вече по интернет. Знам, че всички са

всезнаещи в състоянието си на анонимност, мога да

оправя объркания си живот, ако ги слушам, но не съм

способен. Природа, какво да се прави. Отговарях ӟ неб-

режно, казал съм нещо нараняващо. Краищата на думите

ӟ режеха като бръснарски ножчета. Блестяха сълзи, но

не от болка, а от гняв. Задъхване преди експлозия на буря.

Иронията ӟ - спасителен навес, под който за кратко се

криеше от собствената си ярост. Станах по-остър, изглеж-

да в самоотбрана. Спря да пише, отдъхнах си. Няма да ӟ

отговарям, ако ми пише пак. Тъй си казах. Даже ще изтри-

вам бележките. Но не го сторих.

Пак се върна към старата тема. Писа ми. Беше ми

омръзнало. Казах ӟ.

Много лесно съм се бил отказвал.
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Казах й, че изобщо темата не ме е вълнувала толкова.

Че в крайна сметка платената любов в моя свят изобщо я

няма.

Прекали. Каза ми, че не може така.

Писах й, че може.

Писа ми, че не е нормално. Почувствах се ненорма-

лен. Какво толкова бях написал за проституцията? Нещо

от рода, че сигурно съм много задръстен, но не мога да си

представя интимността  като влизане в месарски магазин,

че седемдесет процента от еротиката е във взаимното

привличане, взаимното, фаталното, желанието, че не съм

толкова закъсал, че дори и да съм, не бих залъгвал глада

си с нещо толкова безсолно, лишено от каквото и да е би-

ло чувство, че може да съм враг на пазарната икономика,

но не слагам професионализма над всички човешки отно-

шения. Глупости, глупости, интернет � глупости. Но искрени.

С цяло сърце и душа.

Уверена беше, че лъжа.

Не лъжех, казах ӟ го. Писах й, че може би съм суетен

нарцис, но приемам ласката като награда. Има тръпка,

има предизвикателство, има несигурност, липсата на вир-

туозност дава възможност на истинското съвършенство

на откровения импулс.

Писа ми да си барам ушите. Лъжел съм себе си.

Казах й, че не изпитвам омраза към проститутките,

но няма, няма и няма да си платя за любов.

„Че кой ти я дава? - попита ме. То само така се каз-

ва. Любовта не е тяло, бе, пич!“

Заприлича ми на проповедник. Спрях да ӟ отговарям.

Тъпо ставаше.
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„Не мога да си купя привличане. Не мога да си купя

желанието й.“

Спря да отговаря тя. Сигурно съм ӟ заприличал на

проповедник. Тъпо ӟ  ставало. Следващата ӟ бележка

беше съвсем различна.

Наркодилърите зарибявали, безплатни промоции

правели и издателски къщи, и производители на шампоан,

и на сладкарски изделия, дори писателите пускали твор-

бите си в интернет, а актриси - голите си снимки. Време ӟ

било и тя да направи промоция. Призна най-после, че

изглеждала лично засегната, защото е лично засегната.

Проститутка била. Щом не съм искал да плащам, предла-

гала ми промоция. Нека след като веднъж опитам, после

да си говорим.

Сега, тук ще прескоча описанията на душевните и

други, не толкова душевни терзания. Страхове от капан.

Всякакви други страхове.

Срещнахме се. Почувствах се като девствен. Още

щом я видях. За първи път ми беше, наистина. Имам пред-

вид, с професионалистка. Нещо ново, нещо любопитно.

При това не бях си нарушил принципа да не плащам. Имах

съмнения, че има номер, но предпочетох да забравя за

тях. А тя толкова разкрепостена, цинична направо, но оча-

рователна по своему. Не бяха каруцарски вулгарностите

й, имаше в тях нежна женственост, хедонистична идея,

облечена в плът, плът, която в дрехи изглеждаше раз-

съблечена. Кошмарна беше възбудата ми, излизаща от

границите на познатото. Точно като юноша се чувствах.

Изключих, че е проститутка, стана ми мила, но пък загуби

част от очарованието си. После, като усетих, че силите
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ми свършват, за стимул си спомнях, че сега ми се е пад-

нало без пари и, разбира се, лакомо вземах. Не можах да

разбера дали оргазмите ӟ са истински. Зная, че умеят да

симулират, но пък добре го правеше, ако беше симулация.

Говорихме си като с всяка друга, която съм имал и

си е тръгнала. Тези часове са умален модел на живота. В

тях осъзнаваш краткостта на всичко. Малка смърт на-

стъпва след тях. Печал, но изпълнена с радостни искри.

Езическа смърт, тържествуваща. Говорех ӟ отнесено, ки-

маше, усмихваше ми се. Каза ми, че понякога има чув-

ството, че се съсипвам. Хванати за ръце отидохме до ав-

тобуса.

Тогава ми даде листчето си с телефона.

- Ако ти е харесало. Не ми се искаше, но трябва да ти

напомня, че това беше промоция.

Целунахме се, сякаш се клъвнахме. И си замина.

Седмици не излезе от главата ми. А трябваше! Аз не

си поръчвам проститутки. Аз съм желан. Освен това е из-

вън принципите ми. Седемдесет процента от еротиката е

в привличането. Взаимното. Не мога да си купя привлича-

не, нито... сякаш влизам в месарски магазин да си поръчам

любов.

Прилошаваше ми. Притъмняваше ми. Птици грачеха

в мрака. Присъни ми се. Очаквах всеки ден бележките й,

но не пишеше. Канех се да изхвърля листчето, но изглежда

джобът ми беше на дванадесет километра и все не нами-

рах време да свърша тази работа.

Увлякъл се бях по нея. Това е истината.

Смачка ме. Доказа ми го. Сега ще трябва да си я купу-

вам. Гадеше ми се. Но набрах телефона. Уговорихме си
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срещата.

Появи се усмихната зад ъгъла. Слънце все едно

грееше, тъй е лъчезарна харизмата ӟ.

Разтворих ръце да я прегърна и получих най-изненад-

ващите два плесника в живота си. Пред мен стоеше бясна

дива котка.

- Значи повярва, а! Искаш да си купиш плът, така ли!

Толкова е долно, толкова е грозно! Мислех те за нещо по-

различно! Как говореше, как разказваше! Хареса ми! По-

различен мъж! Исках просто да проверя� И след два дни

щях да ти се обадя и да ти призная всичко! Ама ти ме взе

за кучка, която се продава. И искаш да ме купиш! Грозно

ми е! Противно ми е! Безчувствено животно! И ти си като

всички останали!
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От високо

Имаше версии, че майка му не  била в състояние да

го гледа, но в същото време и не можела да го изостави

на произвола на съдбата, както се е налагало, и затова

решила да привлече върху него цялото обществено вни-

мание. Ако имаше истина в предположението, тя беше

постигнала това, което е искала, но как беше осъществила

плана си, умът на много хора не го побираше. То се нами-

раше високо сред клоните на около тридесетгодишна то-

пола. Най-малко на двадесет метра. От възрастта клоните

се трошаха и сами. Това дърво трябваше да бъде скоро

отсечено, за да не създава опасност. Дори да е била ал-

пинистка, задачата да изкачи отрочето си изглеждаше тол-

кова трудна, че почти невъзможна, а е било посред бял

ден. Юлски ден, по пладне, когато огън и жупел се леят от

небето и паркът е почти пуст. Имало е неколцина пенси-

онери в двата края на алеята. Нищо не им е направило

впечатление, не са забелязвали млада жена с дете. Мя-

тащите въдица отсреща на реката също не са видели нищо.

Във вестниците впоследствие имаше оригинални предпо-

ложения като това, че частно лице е имало горила като

домашен любимец, тя избягала, отвлякла детето, защото

нейното някога умряло, а майчинският ӟ инстинкт не

позволил да приеме факта и решила, че то е някъде живо.

Търсила го, открила това и го взела за свое. После обаче

осъзнала, че не е, или получила утеха от факта, че е живо,

и загубила интерес към него. Не изглеждаше правдоподоб-

но, не защото беше ремикс от „Кинг Конг“ и „Убийствата
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на улица Морг“, не защото не е имало майка, която да се

е оплакала за изчезването на детето си, нито стопанин

на горила, който да е заявил за изчезването на горилата

си, не изглеждаше неправдоподобно не поради факта, че

горилите не могат да се катерят (би могло да е грешка на

репортера, а да става въпрос за друга маймуна), а заради

всичките тези неща заедно. И все пак, макар уж народът

да е свикнал да не вярва на вестници, мнозина приеха то-

ва обяснение за истина, защото другите пък бяха още по-

невероятни или съвсем семпли. Или предизвикваха на-

смешка, или не будеха интерес, и от тях не ставаше при-

казка на кафе и водка или спор по интернет � форумите,

които отчетоха безпрецедентен брой посещения през тези

дни. Дискусиите се въртяха около въпроса имало ли е или

не маймуна, а много уравновесени и сериозни допреди

това дискутиращи хора започнаха да се държат като май-

муни, което за други се стори стабилно доказателство в

подкрепа на еволюционната теория и побързаха да под-

разнят привържениците на �божия образ и подобие“, на-

края дискусиите съвсем заприличаха на джунгла с мятащи

се из клоните маймуни и много хора трябваше да си по-

отпочинат малко, за да не заприличат на онзи юзър, който

в пияно състояние се качи на една топола и трябваше да

бъде свалян по същия начин, както в този ден свалиха де-

тето.

Бях в парка, видях всичко. Закъснях за работа. Увол-

ниха ме, но всичко видях. За да съм по-точен, изобщо не

отидох на работа. Това дете промени живота на много хо-

ра. Не само моя. Още в часовете, в които беше на дървото,

духовете се раздвижиха. По улиците в столицата тръгна
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шествие на тайна до този момент религиозна общност.

Водачите ӟ известиха, че това е втората поява на месия,

че настъпва апокалипсисът. Оказа се, че имат далеч по-

вече последователи, отколкото здрав разум може да до-

пусне. Обществото не беше чувало за тях, бяха напълно

неизвестни. После гледах повторение на репортажа, стра-

ховито изглеждаше. Когато пасторът призова към масово

самоубийство, спецчастите най-после се намесиха. Детето

още е било сред клоните, когато това се е случило. То не

плачеше през цялото време. Може да е гукало. Слънчеви

зайчета са играли по лицето му, без да имат представа,

че е било обявено за месия, и наистина, оказа се месия,

защото все пак неговата поява помогна един гибелно опа-

сен религиозен култ да бъде разбит. Пожарните трябваше

отдавна да са дошли. Имало е паника. В това време около

града имаше много, много пожари. Заради високите

температури трудно можеха да бъдат и локализирани.

Истинска война с огъня се водеше из цялата страна. В то-

зи ден не бях единственият уволнен. Животът на двама

млади мъже беше провален. Почти пред очите ми. Опитаха

се да свалят детето. Бяха кабелни оператори и решиха да

използват своята стълба, защото пожарникарите щели да

се забавят. Арестуваха ги. Своеволието им, после разбрах,

им е струвало скъпо. Месеци по-късно едно от момчетата,

доста пияно, ми каза, че причината да не им позволят на-

меса е била, че екипът на една частна телевизия, ползваща

национален ефир, се забавил по пътя, а е трябвало на

всяка цена да заснеме спасението на отрочето. Казах му,

че е параноик, момчето пламна. Бях пил също, не си търсех

конфликт, но не се и боях от конфликт. Аргументирано и
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спокойно му доказах, че подобни теории за „световни

конспирации“ са най-меко казано необосновани. Не знам

защо ми хрумна, че момчето говори за „световна конспи-

рация“, но ми се стори, че натам бие, както беше пийнало

и сломено, не можеше и да се защити, а и ми  звучеше

добре. От вечерта на спора ни помня само огорченото му

изражение, а от вечерта, в която свалиха детето, помня

освен всичко останало, че екипът, за който ми говореше

той, пристигна наистина доста след пожарната и едва

тогава свалиха детето от клоните. Не, пропускам нещо.

Не беше веднага след идването на екипа, а след идването

на кандидат-кмета, който сега е кмет. Снимката как държи

сваленото дете в прегръдките си беше на първа страница

на всички ежедневници, на всички национални седмични-

ци и дори на кориците на списания за звезди и хай-лайф.

Трябва да призная, че снимката си беше произведение

на изкуството, а че поне детето беше звезда, беше. Както

всички звезди са малко като това дете. Без да го съзнават.

Виснали на високото дръвче, привлекли внимание, раз-

движили духове, внесли нещо пикантно в ежедневието,

невинни за суетата и конфликтите, които са предизвикали

там, долу. Е, поне в повечето случаи, като изключим смеш-

ните като например онзи поп-фолк идол, който само сед-

мица след случката с детето твърдеше пред медиите, че

той е бил онова дете. След като за пореден път стана за

смях, поясни, че не е бил точно същото дете, а също като

него някога е бил открит на високо дърво. Злите езици на

завистници веднага след него добавиха, че това е защото

бил донесен от щъркела, а други, още по-зли, че е бил

спуснат от извънземните, то му и личало. Това последното



58

СТЕФАН КРЪСТЕВ

вече беше противно! По-комично от поведението на поп -

фолк звездата беше това на една парламентарна сила,

която веднага поиска вот на недоверие към управляващи-

те. Причината: �“вследствие на некадърното управление

новородени започнаха да живеят по дърветата както в

първобитните времена“, имаше разгорещени дискусии,

извънредни заседания, протести на разгневени майки,

лелки и баби, че поредната серия на телевизионната нове-

ла е отменена, за да гледат как техните избраници се дър-

жат като слезли от дърветата и се наричат едни други май-

муни, а и по поведението им личи, че си вярват. Стигна се

до решение да бъдат отсечени всички тополи, надвиша-

ващи възраст осемнадесет години. Тръгнаха хора с ре-

зачки и лица на палачи, срещу тях еколози, стигна се до

сблъсъци, полиция, арести и така нататък. Месеци по-късно

имаше скандал за потъналия някъде дървен материал от

изсечените из цялата страна тополи. Кратко трая шумоте-

вицата, както и животът на репортерката, която разкри в

публичното пространство тези данни и която най-нелепо,

въпреки възрастта си - двадесет и две, спортната си фигура

и увлеченията си по тенис и туризъм, умря от сърдечна

недостатъчност в леглото на гаджето си. Нищо не се чу

повече ни за нея, ни за дървения материал. За сметка на

това един от популярните ни телевизионни канали стар-

тира нова популярна телевизионна игра: „Родени сред кло-

ните“, условията на която бяха съвсем прости. Няколко

млади двойки дават бебетата си да бъдат закачени на

дървета. Като предварително никоя не знае на кое дърво

е тяхното бебче. Която майка има куража да се покачи, да

попадне точно на своето бебе, по време на изкачването
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открие най-разкошни бедра и задни части за камерата на

оператора, насочена под полата й, отговори на пет въп-

роса на водещия от областта на педагогиката, бизнеса с

дървесина и фауната, а съпругът ӟ изглежда най-добре в

пожарникарска униформа и каже най-интересния виц, и

после двамата заедно съберат най-голям брой гласове

чрез SMS, ще имат право на личен парцел на Луната за

своята рожба, която, докато порастне, ще печели вече от

собствеността си. Предаването, разбира се, беше свале-

но. Въпреки гаранцията, че са взети всички мерки за безо-

пасност, една от катерещите се по дървото грации взе, че

падна и се отърва само със счупен крак и преждевременно

помъдряване.

В това време се появи и безсмъртната поема: „Роден

от орлите“, знаем за печалната съдба на автора ӟ. Нека

не създаваме негативни настроения, припомняйки си я

отново. Една сутрин той  разтвори орловите си криле и

полетя.

Всъщност това е истината за него. Останалото е на-

шето печално разбиране за участта му.

Спомням си, че четвърт час преди свалянето на бебе-

то виждах как пелената, закачена на клона, не го издържа,

размотава се. Очаквах да го видя всеки момент как пада.

Втурнах се, подобно на момчетата, кабелните оператори.

Аз нямах стълба, но си мислех да го хвана в ръце. Някакъв

нисък, напълно невзрачен тип, нямащ нищо общо с атрак-

тивните атлети, както сме свикнали да си представяме

охранителите, ме докосна два пъти, дори не почувствах

болка, нито помня къде, но се опомних на няколко метра

назад, разположен на тревата. Той стоеше съвсем споко-
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ен, все едно, че нищо не се беше случило, а всичко стана

толкова бързо, че си мислех, че никой не е и видял. После

видях едно красиво лице. Познах я, репортерката от мест-

ният канал.

- Добре ли сте? - попита. Усмихнах се, тревогата из-

чезна от очите ӟ. Преди да ӟ кажа нещо, изчезна сред

тълпата така, както тревогата от очите ӟ миг преди това.

Потърсих я с поглед. Пожарникарите вече сваляха

детето. Бяха ниско. Духна силен вятър. Неочакван. Насъб-

ралите се блъснаха кордона охранители. Повлякоха ме

като вълна. Много ми дойде този ден. Помислих, че се за-

душавам, ще ме стъпчат. Помня само, че се опитах като

че ли да плувам. Бях изтласкан напред, после се опомних

на широкото. Стълбата беше точно над мен. Движението

ми с ръце напред - напълно несъзнателно. Детето се озова

в тях.

Истински късмет е, че не попаднах в обсега на каме-

рите.

В следващия миг пред мен се яви репортерката, она-

зи същата, от местната. Импулсивно ӟ подадох бебето и

то от моите ръце премина в нейните. В една решаваща

частица от секундата го държахме едновременно. В една

обща прегръдка се бяхме слели аз, тя и бебето. Очите ни

се срещнаха. Прочетох усмивката ӟ.

За кратко остана у нас. Трябваше да се озове в ръце-

те на кандидат-кмета, за да бъде снимано.

Тя повтаряше и след години, че до този момент не е

имала по-красиво изживяване.

Не ӟ го казах, но и с мен беше така.

Желанието да го изпитаме отново, но със свое дете,
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ни събра.

Но да се върна отново на онази вечер. Ако в нейното

лице видях надеждата, ако тя я е видяла в моето, впечат-

ленията и на двамата ни беше, че в лицето на бебето сме

прочели обратното.

Имаше нещо много, много странно за едно бебешко

лице в израза му. Приличаше на ирония.

То беше видяло вече живота - от високо.
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Смяна на концепцията

Видях го, дори по бански сякаш беше с костюм. Офи-

циален и небрежен, самоуверен и спокоен. По-скоро ни-

сък. Играчът на всички времена. Абсолютни пропорции,

добра мускулатура, но доста под стандартите за мускулес-

то тяло. И все пак излъчваше сила, далеч по-голяма от та-

зи на момчетиите с бронзови загари и аполонови телосло-

жения около себе си. Човек, който дава заповеди и в дви-

жение, и насън. Разполага с власт, но не гледа със сериоз-

но око на нея. По-скоро се наслаждава на живота като на

театър. Срещна погледа ми, усети го. Има изострена

сетивност, макар често да играе ролята на безчувствено

животно, защото му се налага. Усмивката му беше

импулсивна. Бегла, бързо я овладя. Моята също. Обърнах

се на другата страна. Сянката от чадъра се беше

изместила. Въпреки това почувствах приятна прохлада

на неочаквана еротична фантазия. Дали не слънчасвах?

Точно сега приключение не ми трябва. Не можеше ли

преди месец или два да ми се усмихне така. Или преди да

приема предложението на приятеля ми. Той ще дойде

вдруги ден, а ако стане нещо, е много възможно да не

приключи дотогава. Този плейбой може да ме забрави и

след два часа, но реши ли да не ме забрави, няма да ми

даде шансове да се оттегля. От десет метра ме кара да

омеквам цяла, представям си, ако е по-близко. Реши ли

да заповяда, всяка моя клетка ще му се подчини. Той има

сила над животинското. Това е властта му.

Ще се омитам. Ама съм и аз.
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Свих хавлията, разтърсих я, но пак напълних сака с

пясък. Развали ми се настроението. Като че ли бях едно

от лагеруващите деца, които с пронизителна свирка вадят

от водата тъкмо когато е започнало да им харесва. Имам

си нужда от прощална нощ със свободата. Много ми даде.

На двадесет и седем съм. Не мога да се оплача от нея.

Пътувания, изложби, почти се отказах от рисуването, но

сега ще нарисувам с гени една прекрасна рожба. Добър

материал съм избрала. Той е разбиращ човек, малко груб

в нежността си и наивно дете в грубостта си. Обикновен,

почти честен. Леко наранен, такъв ми и трябва. Пие нор-

мално, не пуши много. Весело сърце е иначе. Ще дойде

вдруги ден.

Не повярвах на очите си. Май ми е тръгнало днес.

Изкушение след изкушение. Той ли е, или не е той. Сла-

долед ли облизва от устните си, изглежда. Ама е наедрял.

И тази къса коса никак не му отива. Но не мога да сбъркам

татуировката, която сама съм правила. Добре, че се обър-

на, та да се уверя, че е той. Намигащата маймунка. Тъжен

човек беше, исках да има нещо весело у него. Отчаян тип,

гений. Заедно учехме в художествената гимназия. В ака-

демията не можа да продължи. Нямаше средства, нещо

му хлопаше и дъската. Имаше си свой свят. То при нас

всеки си беше град-държава, но той живееше в някакво

доста отдалечено съзвездие. Мислех го за мъртъв. Не знам

защо бях решила, че се е самоубил. Всъщност, преди две

години го видях. Продаваше картини на една улица. Не му

ги купуваха. Евтиния, при това дори когато правеше кон-

фекция, гениалността му пак личеше. Поне за познавач.

Не посмях да го заговоря. Пратих едно момче да му купи
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две платна. Не исках да са повече, за да не пробуди лю-

бопитството му и да разбере за мен. Гузна бях. Поне сто

пъти по-талантлив от мен стоеше на улицата и не му вър-

веше, а аз правех бляскава изложба в града. С голям бю-

джет и страхотна реклама. Щеше да прочете във вестни-

ците, да ме намрази като символ на световната несправед-

ливост, но не исках да видя очите му. Жалка картинка бе-

ше. Сега излъчваше живот. Е, не беше като мъжа на плажа,

но за своите възможности... Да не се е оженил за мафиот-

ска вдовица? Направо си е различен. Поне двадесет ки-

лограма по-тежък е и поне толкова по-уверен в себе си.

А, някога му бях муза. И първата. Рисувал ме е стотици

пъти. Десетина любил. Не бях постоянна. Не бях и влюбена.

Харесваше ми много. Награда му бях за таланта му. Няма

да забравя тъжните му очички. Отчаяните, които плуваха

в друга реалност. Откриваха ме там. Като форми на вдъх-

новението. Колкото и добър да беше, с десет нива скочиха

картините му. Заредих го. В духовно отношение аз бях

мъжът, който оплоди утробата на вдъхновението му. Всич-

ките му женски образи приличаха на мен. Разбира се,

имаше и други момичета след мен. В известна степен аз

му отворих пътищата и към тях. Всяка искаше да е богинята

от платната му. Те омагьосваха, побъркваха направо. Про-

смукваха реалността, за да върнат сто реалности. Но която

и да рисуваше, все на мен малко или много приличаше.

Тръгнах несъзнателно след него. Пробуди любопитст-

вото ми. Какво се беше случило с него? Едва ли ще разбе-

ра, а ми се искаше да узная.

Връщаше ме към плажа, но към южната част.

Застана до десетина нимфи. Ясно, рисува върху голи
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тела. Вместо по бански, слагат маслена боя върху себе

си. Напоследък е модно. Пак си е уличен художник, но

малко е сменил концепцията. И все пак не може да е един-

ствената причина за промяната.

Любопитството ме мъчеше.

Ще го заговоря, пък ако ще да се разстроя.

Бях на метри от гърба му, когато се разигра сцената.

Говореше на немски с някакви момчетии. Видях как му

дадоха парите и си тръгнаха с една от изрисуваните.

Той сводничеше!

Сигурно не съм разбрала. Но момичетата продъл-

жаваха да стоят като изложени картини и пет минути по-

късно сцената се повтори.

Посред бял ден на плажа той продаваше момичета.

Ето защо изглеждаше променен. Ето защо. Сменил

е концепцията, но далеч по-сериозно, отколкото очаквах.

Преобърна света ми, а шокът отмина и избухнах в смях.

Страхотен е. Както винаги гениален, но този път и като

далавераджия, а не само като художник. Зарадвах се за

него. По-добре така, отколкото да спи в кашони, каквото

иначе го очакваше.

И както се смеех, пак ми стана хладно и неприятно.

Това той ли е? Като всички останали? Аз му бях музата...

Тръгнах към него.

Не знаех какво върша. Исках да разбера какво е оста-

нало от него.

Животът го е принудил, да. Но той не беше ли над те-

зи неща? Не водеше ли друг живот?

Не бях сигурна дали ще издера лицето му, или ще го

разцелувам, дали ще му предложа среща, или ще се на-
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правя, че не го познавам.

Застанах пред него. Срам исках да прочета в очите

му, но не прочетох нищо. Прочетох едно животно. Мило,

домашно, приятелски настроено. Нямаше я жаравата.

Позна ме. Сменихме няколко учтиви фрази.

„Как я караш!“, „Супер“, „Омъжвам се“, „Честито“.

Ако беше изложил нормални платна, щях да купя. Ей,

така, за да му направя оборот.

- Какво е станало с теб? Ти продаваш проститутки.

- Това са картини.

- И това ли е твоето изкуство?

- Не ми говори за изкуство.

- Всъщност, прав си.

- Изкуство е. За мен си е - леко сърдито рече. - Изкус-

тво си е!

Раздразни ме, но преглътнах. Всъщност обидно ми

беше. Но не от него. Изобщо от нещо си.

- Като онези платна, на които ме рисуваше ли?

Не отговори.

- Виж � рекох му. � Исках да ти направя оборот. Но не

си падам по момичета. Сигурно обаче рисуваш по поръчка.

Изрисувай ме като тях. Колко струва?

Веднага каза цената. Съблякох се. Заигра четката му

по мен. Пламък и солени пръски във фибрите ми заиграха.

Исках го. Плачеше ми се и се кискаше жестоката богиня в

мрака ми. Какво пък, стана сводник�. Нали е жив, нали си

мислех, че го обичам�

Изрисува ми банския. Поисках рози върху корема и

водорасли по едното бедро. Нарисува ги. Поисках една

огромна раковина на единия си прасец. Нарисува го.
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Поисках домино около очите, но назъбено и асиметрично.

Нарисува го.

- Смени концепцията, значи?

- Така се прави с изкуството, за да е продаваемо.

Докато ме рисуваше, продаде още едно от момиче-

тата.

- Знам. За да е продаваемо. Учудвам ти се.

- Аз също.

Поисках пипала на рамото. Нарисува ми ги. Заприли-

чах на една от богините от платната му, за които му позирах

някога. Видях как се съживи в очите му споменът.

- Обичах те - рекох му.

- Аз теб още.

Тогава се появи симпатягата, когото видях на плажа.

- Продай ме на този.

И той ме продаде.
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Страстни корени

Откакто я помня, беше с влошено зрение и често гла-

воболие, а я познавах от малка. Беше ми нещо като котен-

це, дресирано да се свива на рамото ми и да дреме или

да се гали по дланта ми. Хубава стана по-късно и не можех

тогава да си представя, че ще се увлека по нея дотолкова,

че ще стане най-важното в живота ми и ще пожелае да

сподели с мен своя. Препъваше се и понякога не можеше

да изправи глава, вървеше с извита шия, изреченията ӟ

излизаха накъсани, движенията лишени от плавност. Пред

мен не смееха да я имитират. Знаеха, че ми е талисман.

Живееше в заблудата, че е обожавана. Лошо зрение,

много лошо зрение. Будеше съжаление. Малко завист, че

е влязла под кожата ми. Самият аз не го съзнавах, но отст-

рани ясно се е виждало, а бях атлет, широки рамене, малко

дупе и дълги крака. На шестнадесет години приличах на

мъж на двадесет и пет. Надарен като природа, самоуве-

рен, с чувство за хумор, речник и самообладание на голям.

Имаха ме в мислите си много момичета и жени. Като, че

ли тя ме пазеше, а не аз нея. Не бях подготвен за всичко

онова, което ми се предлагаше. Сега го разбирам. Мислех

си, че тя се бои от живота. Боях се аз. Тя беше с лошо зре-

ние и не го познаваше. Явно, с лошо зрение съм бил и аз.

Дълго не я възприемах дори като жена, а когато се случи,

не можех да си обясня как се стигна до там. Не, не бяхме

пияни, нито вечерта беше твърде весела, нито пък твърде

скучна. Просто се случи. Няколко дена не сложи очилата.

Казвах й, че ще се препъне. Смееше ми се, а смехът ӟ
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изведнъж беше станал женствен. В нея ли беше промяна-

та, или по-скоро в мен, не разбирах. Гъделичкаше ме този

смях. Галеше ме с пръстче всяка нотка. Побъркващо. Лъка-

тушеше. Движенията на въздуха пърхаха около мен, кацаха

пикантни микроби по устните ми, разяждаха ги. Целуваше

ме от разстояние. Това моето нещастно животинче ли бе-

ше, или сладострастна вещица? Все по-малък се чувствах

пред нея, а ако интимност можех да намеря и в друга, то

никоя не беше в състояние да пише стиховете й, но далеч

по-голямо въздействие над мен имаха импровизираните

ӟ приказки, които всяка нощ ми разказваше. Истинска

малка Шехерезада, разкъсваше реалността, преминавах-

ме в друга и следваща. Истории, които започваха от ни-

къде и свършваха никъде, а поглъщаха. Странни форми

на живот общуваха с нас, изпъстряха съзнанието ми, в

по-дълбок план виждах тази реалност, от която ме от-

деляше. Богатство беше тя. Един огромен, споделящ се с

мен свят. Понякога изреченията ӟ ме прорязваха като лъч

дълбокият мрак. Страховити бяха. Караха ме да се замисля

за неща, за които не бих се замислил. И не можех да си

обясня. Едва на седемнадесет ми се струваше, че е живяла

три хиляди години. Вечно млада магьосница. Влюбен ли

бях? Безспорно, но това не обясняваше чудесата ӟ. Нито

силната ӟ интуиция. Почти не виждаше без очила, а когато

вървеше без очила, не се препъваше. Имаше и друго, ко-

гато много я заболеше глава, заговаряше на непознат език.

Сигурен съм, че не бяха произволни звуци. Приличаше на

обсебена, а може би наистина беше и така и не разбрах

от ангел или от демон. Състоянието ӟ се влоши едва след

като откриха причините за здравословните ӟ аномалии.
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Аз бях на двадесет и една. Тя на двадесет. Аз учех, а тя

знаеше. Учудваше ме. Вече беше много красива, но бледа

и слаба. Трептеше като пламъче. Красотата ӟ като че ли

беше растяла, изсмуквайки живота от нея. Усещах, че я

губя. Болеше ме, но само от раздялата, иначе имах вече

чувството, че е безсмъртна. Стиховете ӟ ставаха все по-

красиви, историите ӟ все по-пленителни. Отказа да склю-

чим официален брак, аз не настоях. Пазихме се да нямаме

дете. Понякога казваше, че иска да имаме. Растението,

което е пускало коренче в нея, беше порастнало толкова,

че се виждаше и с невъоръжено око. Приличаше на миниа-

тюрна водна лилия, в дясното ъгълче на дясното ӟ око.

Нищо мистично. Уникално, но не научно необяснимо. По-

паднало е по време на детска игра. Не беше сигурна, но

се сещаше кога може да е било. Излет на село, въргаляне

из гората. Смях и тичане. Като в сън си спомняше, че нещо

дразнило окото ӟ със седмици. Растението намерило под-

ходящата среда и започнало да се развива. Цветът му

микроскопичен, не се забелязвал, но коренът му растял,

растял е навътре към мозъка ӟ. Наложи се сложна опера-

ция. Баща ми е влиятелен човек, направи и невъзможното

случаят да не стигне до пресата. Плати и операциите.

Докато е била в упойка, аз, упоен от алкохол, сънувах

наяве, че бъркат в моето око и мъкнат, мъкнат корена. В

началото боли, адски боли и след това ме обзема лекота,

нещо се къса от мен. Облекчението напомня полет, пред

погледа ми се открива неподозирана панорама, но това е

просто чувство. Чувство за шир.

Трудно се ориентираше в началото. Трудно мога да

опиша и усмивката ӟ. Тя беше наркотизирана от реалност.
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Толкова удивена, че не можеше винаги да го изкаже. Гу-

беше се в насладата и често казваше:

- Не знаете, просто не знаете в какъв прекрасен свят

живеете!

Красива беше, но по-красива ставаше. Блестеше. И

както тя ахкаше и охкаше пред това, което виждаше, така

и след нея ахкаха и охкаха всички, които я виждаха.

Освен че божествено изглеждаше, и божествено се

любеше.

Животът нахлуваше като вълна в нея. Паразитът ӟ го

нямаше и поемаше с пълно тяло и душа всичко, което ӟ се

отдаваше.

Повече стих не написа. Опита се да разкаже една от

нейните истории, но нищо не се получи.

Когато се разделихме, пак почувствах как бъркат в

моето око и мъкнат, мъкнат корена. Същото изживях, което

е изживяла и тя, изтръгване на впитото коренче на красо-

тата и болката ӟ. В началото боли, адски боли и след това

ме обзема лекота. Чувство за шир, каквото вероятно е

изпитала и тя.

И видях света, вероятно какъвто го е видяла тя след

операцията.

По-богат, а с нещичко ограбен. �
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Учители ми бяха пеперудите

Аз мога да шептя нежно, да разлагам реда на думите

и да превръщам в гама фразите тъй, че изречени с моята

интонация, да означават всичко, а иначе да са напълно

лишени от смисъл. Мога да лудувам и възбуждам с тях, да

прелъстявам и да правя щастливи за кратко, а себе си за

дълго. Мога да се отдавам и да пея. Мога да бъда божест-

вена любовница. Не мога само едно, всъщност мога го,

ала не бива.

Не бива да танцувам. Учила съм се от пеперудите.

След всеки танц ги откривам в дрехите си. Една, четири�

четиридесет. Зависи колко съм танцувала. Колко съм била

отдадена на танца си. На усещането. Аз не танцувам, аз

отдавам тяло на Промисъла. На един разказвач на при-

казки, който с думи е създал природата. Горите и ромо-

лящите потоци, пътеките сред трънките и скалите. Чувст-

вам как диханията му � ръце, пълзят по мен, и шепотът му

акомпанира като с щракане на пръсти. Устните му са всич-

ки форми, те се впиват в моите, любовно се впиват и сама-

та аз се превръщам в природа. Имам пълното усещане на

земята. Нося се с вятъра. После се пробуждам и в дрехите

ми има задушени пеперуди. Части от мен. С всеки танц гу-

бя от себе си.

Мога да танцувам рокендрол и степ, валс и буги-буги,

танго и ламбада. Индийска танцьорка мога да бъда, и не-

стинарка, и гейша. Знам стъпките на всяка мелодия. Мога

да играя по жарава и под вода, като русалка. Косите ми

могат да танцуват асиметрично, свой танц, в дисонанс с
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тялото. Всяка моя фибра може да улови своя мелодия,

различна от тази на останалите, а всички заедно да пре-

леят тъй противоречивите си мелодии в една. Мога да тан-

цувам като кадъни в харем, като разкрепостена пияна

мръсница и като жрици на отдавна забравени култове към

древни кумири. Такива, каквито и археолозите не намират,

и няма писмен източник, който да напомни за времето,

ала ритъмът на поклонението още трепти във въздуха и

аз го улавям. Знам и какво е танцувала Саломе, за да

склони Антипа да отсече главата на Кръстителя. Защото

съм се учила от пеперудите.

Той настоява да ме учи да танцувам. Казвам му, че

мога. Не вярва, прави физиономии. Хваща ме за ръка,

смигва ми. Дръпвам я. Понякога ме дразни. Никой не се

бил родил научен. Греши. Преди да се родя, имах среща с

пеперудите. И ме учиха те, това си го спомням. Той про-

дължава, настоява. Говори ми, че тялото ми е родено за

танци, че от него струи мелодия. Знам това. Искал да ме

види да танцувам. Крясвам му, че няма да стане. Мисли

си, че се смущавам, убеден е. Вбесява ме. Мога да го убия

с танц. Докато ме гледа, да получи кръвоизливи, до само-

убийство да го доведа, до оргазъм, след който ще полудее.

Лекомислено дете е. Увлечен е по мен. Твърде е увлечен

даже. Не му ли стига, че ме люби. И му давам всичко оста-

нало, освен танца си. Той не знае, започна ли да танцувам

няма да спра. Няма. А изглежда, че чувства танца под ко-

жата ми, затова тъй желае да го види.

Искам да спрем да се срещаме. Продължим ли, някой

ден ще склоня. И без друго има вечери, в които, след като

се разделим, не издържам, танцувам сама и откривам



74

СТЕФАН КРЪСТЕВ

отново мъртви пеперуди в дрехите си. Чувствам се обезси-

лена след това. С тях си е отишла и част от силата ми.

Известно време не вдигам телефона. Случайно се

засичаме. Бързат фразите ми. И очите бързат за някъде.

Пита ме, имам ли друг. Лъжа го, че имам. Нямало да пречи.

Чувствам, че вече ме отблъсква. Започвам да се срещам

с друг. Връзката ни се задълбочава. Не съм очаквала. Моля

го само да не ме кара да танцувам. Като че ли очаквам да

постъпи обратно и това търся с молбата си. Но не! Той ме

разбира, даже по-правилно, отколкото сама се разбирам.

Уважил е желанието ми. Неочаквано ме обзема едно по-

различно чувство за обич. Започвам и аз да го разбирам

по-правилно, отколкото самият той се разбира. Танцуват

мислите ми, танцувам в сънищата си, но няма мъртви

пеперуди по дрехите ми. В танц живея, но танцът не ме

убива. Дните танцуват, падат листовете от календарите

като мъртви пеперуди.

Щастлива съм. Днес е венчавката ми.

Не очаквах да дойде. Откъде е разбрал! Как смее да

влиза в църквата! Какво иска от мен. Ще се правя, че не

го виждам. Загуби ме, защото искаше повече от всичко.

Не вижда ли, че съм щастлива.

Загубих го от очите си, но очите ми танцуваха. Пак го

откриха. Пак запърхаха с криле из лицата на всички, които

празнуваха с мен, и отново кацнаха� в очите му, а те ми

казаха:

- Така и не успях да видя танца ти. Моля те, нека го

видя, преди да те изгубя завинаги.

Свещеникът пее. Притъмнява ми. Забравям къде се

намирам, какво става с мен, коя съм. Искам да захвърля
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булчинската рокля. Тук, в църквата. Да остана гола. И гола

да танцувам пред ужасени и възбудени погледи. Да

скандализирам, да убивам с голота. Да се отдам на страс-

ти. Да бъда всички онези жени, чиито танци умея, в най-

жаркия им, най-необуздан, най-сладострастен миг в живо-

та им. Съзнанието ми за миг се прояснява. Службата тече.

Тогава не тялото ми, а това, което е в него, започна

да танцува. Не мога да го овладея. От роклята ми излизат

пеперуди. Пърхат из църквата, и привлечени от светлината

на свещите, летят към тях и изгарят. И не мога да ги спра.

Чувствам болката им и дивата им наслада преди нея. Изли-

зат от дрехите ми на талази. Разпада се тялото ми и се

превръща в пеперуди, а те в малки факли. И болка и сла-

дост се сливат. Не мога да се спра. Всичко изчезна.

Умирах. Изгарях с пеперудите.

Усетих как булчинската ми рокля висна над нищото.

Като една огромна пеперуда. Нямаше ме вече.

Опомних се часове по-късно. Бях цяла и танцувах

дълго на празника.

Не открих повече в дрехите си мъртва пеперуда.
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Две грешни хубавици

Вехнеше, не беше честно. По-скоро ми беше приятел-

ка, отколкото майка. Най-добрата приятелка. Затворено

момиче, с каквото никога не съм се сближавала от прия-

телска компания, каквато никога не съм имала за дълго.

И двете пътувахме. За година-две, тук. За година-две, там.

Така порастнах, а тя така се пропиля. Обличаше се с пая-

жина. Такова чувство имах. Ако си мислите, че счетово-

дителките са секси, трябва да видите нея. Ще се разубе-

дите. Графика с размазани контури. Не смееше да се зас-

мее силно. Обличаше се както ӟ падне. Казвах ӟ всичко,

тя на мен малко. Изслушваше ме, аз обикновено нея - не.

Един ръст бяхме. Все едно не беше ме раждала обаче.

Толкова се различавахме по нрав. Понякога имах чувство-

то, че е по-малката. Мила беше и чиста. Свенлива, заклю-

чена в боязън. По-малката и в същото време далеч по-

старата. Второто беше естествено, ако не я чувствах прия-

телката си. Най-близката. Единствената. С цигарен дим

се парфюмираше, с натрапчиви мисли � гримираше. Коса-

та не си боядисваше. По дрехите ӟ винаги петна. Само на

чаша вино, а тя пиеше рядко, думите ӟ заиграваха, пламъци

започваха да танцуват в очите ӟ. Заприличваше на жена,

магнетична ставаше. Кикотеше се тогава като тийнейджър-

ка и шегите ӟ едни пикантни. Завиждах ӟ донякъде. Напос-

ледък ме натъжаваше. Много ме натъжаваше. Струваше

ми се, че някой ден ще се облека в нея. Ще стана като

нея. Същата. Трепетна самота в тяло на жена. Подтиснати

пориви. Много ме натъжаваше. Като проекция на бъдещето
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си я чувствах. Колкото и да не исках да си го призная,

външно много си приличахме. Ужасявах се, че ще ме

глътне облакът ӟ. Исках да излъжа времето. Не исках да я

виждам такава, защото виждах себе си в бъдеще. Толкова

си приличахме външно, толкова. Исках да счупя очилата

ӟ. Да грабна пенсионерските вестници, които четеше и за

които беше много млада, да ги свия на топка, да ги лапна,

сдъвча и очите ми да изскочат при преглъщането ми, да я

ударят в лицето, да се излеят по него и като жива вода да

го измият от бръчките. Себе си ли или нея съжалявах, не

помня. Помня само онази вечер. Когато бях много възбу-

дена и много го исках. Щях да ӟ разказвам как е минала

нощта, винаги ӟ разказвах. Прибирах се в къщи, колкото

да се подготвя, три часа имаше до срещата. Носех пакети-

те с роклята, вишневата, дългата с дълбока цепка, божест-

вената. Еротичното бельо и плитката. Плитката купих. Из-

лъгах го, че ми е от детството, и му обещах с нея да вържа

очите му. Парфюм и грим имаше в пакетите, а една циганка

на пътя, срещу заплащане, разбира се, бая над тях за къс-

мет и успех. Ако последното не помогнеше, поне нямаше

да попречи, а новият ми приятел беше сладур отвсякъде.

Четири седмици и половина го разигравах, за да ме поже-

лае демонично. Пълзях по мислите му. Витаех в сънищата

му. Разсейвах се като дим и чезнех, за да полудее. Имаше

и колие в пакетите. Специално за случая, сребърно, като

изплетено от змии, лиани и езици. Птичи и човешки езици,

езици на земноводни и влечуги, на котенца и кучки, дъж-

довни и огнени езици, въображаеми, приличащи на истин-

ски езици. Сякаш близваха кожата. Той усещаше, че кокет-

нича, харесваше му, тази игра с барута допадаше и на
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него. Знаеше, че тя е царица на пропиляването, но и на

експлозиите. Давеше се в собствената си пот и слюнки.

Симпатичен беше. Разсичаше ме вечер мисълта за него,

късаше ми дрехите. Краката ми се сгъваха под душа. Свли-

чах се, струята падаше отвисоко, а аз седях по турски� И

не помня добре� Имаше в пакетите широк кожен колан с

метални пирамиди, за всеки случай. И сенки, черни като

смъртта, които не знаех дали ще сложа на клепачите си,

или едни други, сиви. Които, положени майсторски върху

лицето, създават ефект на чернобяла снимка. Сама си го

открих. Досега съм се гримирала тъй само насаме. Пред

огледалото. Пазех го за подходящ случай. Той пулсираше

в очакване. Цял. Омекваше, втвърдяваше се. Превърнах

го в едно огромно пръскащо се сърце. Обсебих го, обсебих

се. Имаше и черни високи чорапи в пакетите. Между тях

бях свила на четири и очакването си.

Когато се прибрах, я видях.

Беше заспала на креслото.

Очилата ӟ на масата, като кученце ококорено в госпо-

даря си, очакващо го да се събуди, за да поиграят. Вест-

никът паднал до нея. Пепелникът препълнен. Лицето ӟ из-

глеждаше детско насън. Невинна сладост, пресечена с

нещо горчиво в израза.

Събудих я. Говорих ӟ. Гледаше ме ококорена, още сънена.

Не помня какво ӟ говорих. Не спирах. Лудост беше

някаква, кошмар, от който не желаех да се събудя. Събля-

кох я. Мълнии бяха ръцете ми, за да оправя косата ӟ. Беше

черна и буйна. Запазена, просто малко неподдържана. С

пръсти полагах гримовете по лицето ӟ. Не искаше да сложи

подобно бельо. Увещавах я. Сложих колието. Изкиска се
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при допира. А когато облече и роклята, сякаш се вмъкна

под кожата ми. Тя беше аз. Все едно бях раздвоена.

- Това е лудост! - рече ми. - Не мога да го направя!

- Иди!

- Лудост е, мила, не мога.

- Направи го.

- Аз не съм го очаквала от теб� - едва не размазаха

сълзите грима й, но ги задържа в очи.

Прииска ми се да я зашлевя, за да се научи да иска.

Вместо това приближих устни до нейните и ӟ прошепнах:

- Той те чака.

- Но аз съм по-възрастна.

- Той не знае годините ми, а и почти не ти личат. Позна-

ваме се от интернет. Това ни е първата среща. Твърде

дълго я е очаквал. А и ти си красива. Много красива.

- Ще се проваля.

- Закъсняваш.

Тръгна. Половин час по-късно усетих, че съжалявам.

Махнах с ръка. Пуснах телевизора � скучно. Влязох в ин-

тернет � гадно. Виртуалният ми любовник беше на среща

с друга. Взех вестника ӟ. Разгърнах го на кръстословицата.

До половината беше успяла да я попълни, преди да заспи.

Попълних останалата част и също заспах.

Събудиха ме на сутринта. Тя носеше обувките си в ръка

и се смееше. Той я държеше през кръста и се усмихваше.

И тогава тя го запозна, представи ме, представете

си, като� майка си.

Той ми целуна ръка.

Братчето ми, което се роди по-късно, още ме нарича

„бабо“ и аз го гледам, докато младите вилнеят навън.
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Флирт в градски автобус

Плъзна се ръката му. Опипа ханша и дупето ми,

дясното ми бедро от външна и от вътрешна страна. Гърдите

му се допряха в гърба ми, дъхът му пламна в шията ми и

ухото. Неволно примижах, видях за миг зарево зад диви

клони. Премаля ми, коленете ми отмаляха. Другата му

длан, разтворена, се притисна в корема ми. Палецът ӟ

вмъкна връх под сутиена ми. Притиснахме тела.

Притискаше ме в себе си. Усетих го твърд и див под

джинсите. Не можех да си взема дъх. Исках да изкрещя.

Да се обърна и да го зашлевя. Автобусът беше тъпкан,

възползваше се от това, за да пипне. За да си открадне

ласка, а аз не бях подготвена, дойде ми неочаквано.

Възрастна съм вече, не са ми подсвирквали от години.

Възбудата отстъпи, лошо ми стана. Омърсено. Пусто.

Рейсът спря, половината се изсипа навън. Хлапе ми

отстъпи място. Имах нужда. Треперех. Силите ми ме бяха

напуснали. Между бедрата ми гореше забравена реколта.

Крадливи птици с крясък прелитаха над салкъмите.

Чувствах се мръсница, но аз съм възрастна жена. Той е

извратено копеле. Престъпник е. Ще позвъня на

полицията. Ей-сега ще се разкрещя. Това е изнасилване.

Брутално сексуално посегателство. Още се изсипаха на

следващата спирка. Седна и той, видях кой е. Младо

момче. Всъщност не съвсем момче и не толкова младо.

Имаше четиридесет. Кака съм му. Защо не си избра по-

млада или поне жена, която изглежда по-млада от мен.

Аз съм уморена. Не се заглеждам по витрините с еротично
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бельо, клюкарствам. Нося дълги поли в тъмни тонове. Не

слагам дантела, не чета страниците за диети, нито ги

спазвам. Доста се застоявам до печката. Слушам с едно

ухо телевизионните състезания, правя салатата и наливам

ракията. Битова съм. Най-пикантното ми изживяване са

циничните шеги на колегите ми. Гледам му раменете �

здрави са. Като каубой е в тази синя риза, мускулите му

ще я пръснат по шевовете. Има врат като бик, а китките

му тънки, деликатни. Като нарисуван е. Как не го е срам.

Възбудата отмина и ме обзе ненавист. Ще ида ей сега

при него и ще му кресна:

- Млад мъж! Как не те е срам!

Черни кръгове заиграха пред очите ми. Пръскаха се,

пламтяха. Набрах сили. Наум си направих репетиция.

Представих си сцената:

- Млад мъж, как не те е срам, а? Не те ли е...такова?

Гласът ми нямаше да излезе гневен. Щеше да е с инто-

нация, каквато не е имал сигурно от десетки години.

- Не те е? Наистина ли не те е срам? Кажи ми?

Представих си го как се обръща. Усмивката му е по-

скоро победоносна, отколкото похотлива. Сграбчва ме

през кръста, омеквам в ръцете му. Държи ме в прегръдката

си да не падна и впива устни в моите. Обезсилена съм,

летя между облаците.

Кой ме излъга, че съм стара! Не съм. Нито годините

ми оправдават подобна мисъл, нито здравословното ми

състояние, нито тенденциите на времето. Просто съм под-

тисната, дори и не загрижена. Трябва ми секс, здрав секс.

Даже не любов. Секс, даже не с този мачо. А защо не и с

него! И не само с него. Какво ми става? Заиграха цветове
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пред очите ми. Нещо се съживи в мен, заигра. Стари

впечатления отвориха завеси към сумрачни спомени.

Шеговито духче зашептя в ушите ми. Все пак ще му заш-

левя един, защото си беше живо изнасилване. Огледах

се. Той беше слязъл и автобусът стигна моята спирка. Едва

не я изпуснах.

Когато слязох, бедрата ми бяха по-дълги, гърдите ми

по-стегнати. Дъхът ми се плъзгаше като влажни змии по

пътищата си. Кръвта ми цъфтеше като водни лилии. Дълга

ми е роклята, затворено деколтето ми. Ниски са обувките

ми. Гримът ми не подчертава, а свенливо крие. Това бельо

не ми е по характера. Грубо е, аз съм толкова нежна и га-

льовна. Ще трябва да се погрижа за себе си. Мъжът ми

друго ще очаква от мен, но аз ще го изненадам с подарък,

който е забравил, че толкова желае. А ако не може вече

да го получи, на друг ще го даря. Желана съм. Доказаха

ми го. Желана съм.

Погледът ми за пръв път се задържа на витрината за

еротично бельо. Влязох вътре, избрах си няколко чифта

прашки.

Дълго бърках и търсих из чантата портмонето, но така

и не го открих. Трябваше ми доста сила, за да си призная,

че заради него непознатият се е притискал в мен.
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Наивна, дръзка и порочна

Прекрасна е, фриволна е, мръсница е. Обичам я. Рев-

нува ме от мъже и жени. От себе си дори ме ревнува. Ис-

ка да е с мен, постоянно. Не винаги ходя на подходящи за

нея места. Не ме чува. Готова е да се разкрещи, мъл-

чанието е страшно. Оглеждат нея, тя знае, но упреква, че

оглеждат мен. Гальовно се допира по цялото ми тяло. Няма

мъж, който така да е докосвал зърната ми. Нито дупето

ми. Така да е обгръщал кръста ми. Прави ми сцени задуха

ли вятър. Прави ми сцени, когато слизаме от кола. Усети

ли крадлив поглед. По себе си или по мен. Своенравна е.

Държа се като нея често. Нещо детинско неизявено про-

буди. Накара ме да си сменя прическата. Да почукам на

една врата, на която досега не смеех да почукам, и да чуя

отговор, какъвто не съм очаквала да чуя, а и не бих и чула,

ако и тя не беше влязла с мен, за да види как се държа, а

аз се държах така, че да не я разочаровам. Стъпало нагоре

в службата се оказа. Прегръщаше ме после. Караше ме

да се усмихвам. Весело се държахме, събирахме погледи.

Малка лудетина. Наивна, дръзка и порочна. Заговаряха

мен, гледаха в нея. Чувстваше се пренебрегната, но мъл-

чеше. После, когато останах без нея с него, осъзнах, че

просто е искала да ми намери гадже. Ревнуваше дори от

себе си, но от нея всичко може да се очаква. Уверих се

след тази нощ. Той ме търсеше често. Държеше и тя да е

с мен. Дори когато не го казваше, четеше се в очите му,

улавяше се в мълчанието. Мен любеше, а нея изпиваше с
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поглед. Понякога беше груб с нея. Едва не я нарани веднъж.

Това ме възбуди, но му ударих плесница. Гледаше ме глу-

паво. Здраво го зашлевих. На дете заприлича. Вбесена

бях, тя се притискаше в мен. Търсеше не толкова ласка, а

защита. Изведнъж осъзнах, че и от нея ми е писнало. Ще

я зарежа. Напълно ще забравя за нея. Глупачка. Свали

го. Той е луд по нея, а се лигави с мен. Не мога да играя иг-

рите ӟ. За нея животът е забавление, а за мен е и работа.

И стабилни устои, може би семейство. Докога ще отлагам.

Говорех го по-скоро на нея, но той си мислеше, че говоря

на него. Поиска ме за своя. Просълзи ме чак. Трябваше

да се срещнем още веднъж, за да си кажем какво сме ре-

шили, но тя реши да пътува на следващия ден. Питам я

къде, и тя не знаела. Казвам й, че е откачена. Приема го

като комплимент. Все още съм гола в леглото, спи ми се.

Усмихвам ӟ се. Презрамката ӟ е паднала. Иска ми се да я

доближа, да я вдигна, но преди това да целуна голо рамо

под нея. Присънва ми се, че някой целува моето. Затварям

очи и ми е сладостно. После не помня. Пия кафе на ав-

тогарата. Купила съм билета. Луди сме май и двете. Ра-

достно ӟ е. Радва ӟ мен, а не вършим нищо разумно. Оглеж-

дат я. Тя ми казва, че това е защото съм хубава, но и двете

си знаем, че погледите привлича тя. Тежките сакове не ӟ

отиват, но нямаме избор, мъкнем ги и двете. Две момчетии

се втурват да ни помагат. Забавляваме се с тях. Флиртува-

ме през целия път. Те двамата � малки, но с големи жела-

ния. Едва ли ги разочаровахме. Поне вдъхновение за под

одеалото им оставихме, а сигурно са наясно, че малко

трябва да порастнат. Слязоха на спирка преди нашата.

Дадоха ми телефоните си. Хрумна ӟ да им позвъни. Казах
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ӟ да се държи сериозно. Искала ги и два-мата. Шегува се,

разбира се, но шегите ӟ са толкова пикан-тни, че чак ме

подмокря. Питам я, как смята да продължим напред. Тряб-

ва да си устроим живота. Тя ми се усмихва. Казва ми:

спокойствие, всичко ще е точно. Не, че ӟ вярвам, но наст-

роението ӟ ми въздейства. Вече сме говорили по телефона

за квартира. Утре ще проверим и за обявено работно мяс-

то. Тя е сигурна, че ще го спечеля. Казвам й, че искам да

спя, а на нея ӟ се лудува. Търка се в мен, знае как да го

прави. Не мога да устоя на изкушенията ӟ. Понякога ме

уморява. Когато стигаме до нашата спирка, вали. Като из

ведро. Жал ми е за нея. На нея обаче ӟ е весело. Не била

от захар, нито пък аз. Мокра не изглежда толкова хубава,

тя е на различно мнение, защото колкото пъти се е случ-

вало, повече погледи има в нас. Как да ӟ кажа, че за раз-

лика от всеки друг път, вече не оглеждат нея, а мен. Цял

океан се излива отгоре ни. Добре, че квартирата не се

оказа далече. Изцедих я, влязох под душа, после я окачих

на простора да съхне. Прекрасна е, фриволна е, мръсница

е. Обичам тази рокля.
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Един пиян чаровник

Дванадесетопръстникът ми се пържи, че цвърчи.

Воюват в главата ми хлапета с жълти зъби и прашки,

заредени с въгленчета. Стаята танцува. Губят ми се часове,

страх ме е да си припомня. Има нещо в леглото ми. Завито

е презглава, свито на кравай. Обърнало ми гръб. Допряло

топло дупе в хълбока ми. Диша спокойно. Спи, спи сладко.

Коя е? Една муха се врязва в стената.

Очаквам блокът да рухне и всичко да свърши. Колко

пих? Първо едно малко в �При маман“, тя има брадавица

на брадата, с която се гордее. Тежи най-малко сто и два-

десет и безспорно не е под завивката ми тя. Иначе леглото

ми щеше да е на трески. С тази тук правихме луд секс. Са-

мо това си спомням. Само това. Защо се събудих толкова

рано! Още не е съмнало. Ще събудя и нея. Да свърши най-

сетне комедията. Спомням си, че говорихме по телефона

с шефката. Видяхме ли се или не? Трябваше да се видим.

Ако е тя, нещата между нас много ще се объркат. Цени ме

като професионалист, всъщност обича много семейството

си. Напоследък си има проблеми, различна е. С ледена

обвивка имам чувството, че е била покрита, зад нея се е

пазила, а сега се топи. И сълзи видях и много думи чух.

Много неща за нея,  които и не подозирах. Даже ме държа

за ръка, нарече ме приятел. Преди седмица се случи. Тъж-

но ми стана. Пластика е тя, символ на красивото. Руса е,

фатална, синеока. Дългокрака, сигурно е два метра. Мога

ли да съдя, аз съм метър и шейсет. Всички ми изглеждат

високи и ги обожавам и затуй си и падат по мен. Снощи
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май плачеше по телефона. Не, тези жени не плачат. Така

ми се е сторило. Не искам да е тя. Ако се е случило между

нас, поне искам да помня как се е случило. Струва ми се

по-малко тялото до мен. Само дано не е Тиквичка, всяка

друга нека е, но не и Тиквичка�

Ледена вода ме заля. Какво ще правя, ако е тя?

Дъхът ми спря в гърлото. Не знаех. Отчаяние. Сляпо

отчаяние скова гърдите ми. Сигурен съм, сигурен съм, че

вчера не се срещахме. Преди, като се напиех, все отивах

в квартирата ӟ. От седмици не е така. Нещата се про-

мениха. Не бих отишъл пак. Тя не звъни, сигурно също

знае. Не е тя.

Спомням си, че като излязох от „При маман“, пихме

водка направо от бутилката със Стария демон. Квартал-

ният клошар, много симпатичен човек, бивш актьор. Той

черпеше. Имал рожден ден, ставал на седемдесет и пет.

Честно да си кажа, прилича на петдесет. Изглежда защото

смесих коняк и водка, но оттук нататък стана малко обър-

кано. Губи ми се част от онова, което си говорих после с

една комшийка. Някога рисувах, а окото ми улавя още ха-

рактера на формите. Градусите в тях и честотата на им-

пулсите. Нежно ӟ говорих тя се смееше. Има пищен бюст,

с мъжа ӟ не се понасяме. Толкова не е говорила с мен, но

бях вдъхновен и доста омагьосан вече. Вятърът ӟ разлисти

пеньоара. По пеньоар беше излязла, само да хвърли ко-

фата с боклука. Няма как да е тя. Сигурно се е прибрала

после, но не мога да бъда сигурен, той ходи на смени. Тъ-

по ще е. Много тъпо.

„Не пожелавай жената на неприятеля си!“ - моя запо-

вед, която не помня да съм нарушил. Няма да е честно



88

СТЕФАН КРЪСТЕВ

към нея. Която и да е тя. За който и неприятел да става

въпрос. Твърде ще е доволно чувството ми за мъст, за да

е пълна радостта ми от единственият факт, че съм я имал.

Всичките ми неприятели имат красиви жени. Някои като

върлини, други като жабчета или мустакати, секссимволи

или доста килограми и години натрупали. Недостъпни са

ми заради едно мое табу, а нямам много. Мога да уловя

хубост, за която не подозират, но не и да спя с тях. Май ӟ

си го казах съвсем открито. Защо ми трябваше? Не подо-

зирала, че съм художник. Как стана дума? Не говоря за

това, няма и смисъл. Ръката ми най-вероятно е отвикнала

да рисува. Не ӟ разрешавам. Минали са триста години,

откак не съм опитвал. Алкохолът може да ме убие, но

изкуството ще ме съсипе. Минавах за талант, отдал му се

бях напълно. Минавах от измерение в измерение, всички

врати бяха отворени. Не бях на този свят, но се върнах.

Нашите заболяха. И двамата. Възрастни хора. Малко по-

късно разбрах, че не са ми и истински родители. Прибран

от детски дом. С лъжата си ме щадели и аз не знам каква

е логиката. Колкото повече мама напяваше да ӟ простя,

толкова по-виновен се чувствах. Бил съм едно чувствител-

но дете. Искала да се чувствам като всички останали. Аз

пък от обич я излъгах, че продължавам да уча в академията.

За да ӟ докажа колко съм напреднал дори и показах из-

резки, в които пишеше за изложбата ми. Първата и после-

дната в живота ми. Твърдях, че вадя парите с таланта си,

което не беше съвсем лъжа, защото пак вадех парите с

таланта си, но не таланта да рисувам, а таланта да правя

пари. Почина щастлива с лъжата, както аз живях щастлив

с лъжата. Сега аз също както тя някога ӟ се моля да ми
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прости, макар да имам съмнения, че както аз някога, така

и тя от подобна молба за прошка чувства само вина.

Всъщност, измамих я пръв, че съм едно много чувствител-

но дете. Нямах желание да минавам повече за такова.

Зарязах напълно живописта. Заради измамата. Когато

мамиш за пари е игра, когато играеш с красота, е измама.

По-честен бях като търговец дори когато мамя, отколкото

като художник, който мами и себе си, че не мами. Рисува

ми се понякога, както на алкохолика, който живее във

въздържание, навярно му се допива. Не говоря за това и

малко хора знаят. На комшийката май ӟ направих

комплимент, май ми рече нещо недоверчиво кокетно. Май

ӟ предложих да ми позира. Оттук тръгна. Попита ме гола

ли искам да ми позира.

Не, не е тя. Сега си спомних. Дръпнах едно хлапе за

ученическата чанта. Стори му се голяма забава. Беше

свидетел на сцената. На лист от неговата тетрадка и с не-

гов химикал за няколко минути я нарисувах. Шарж, в горе-

ща еротична сцена с трима фавна, а мъжът ӟ облещил

очи и с виснала пишка. Тя се изкиска, направи се, че при-

ема шегата, но вече не само мъжът ӟ ще ми е неприятел.

Каза ми, че имам талант, но да можеше с гласа си да

ме убие, щеше да го направи. Прати хлапето, което умира-

ше от смях, да ми купи една патронка водка от магазинчето

под блока. Не се и опитах да откажа, но тя настоя, сякаш

съм се опитал. Заслужил съм си я.

Пих ходом. Някакъв ангел ме е пренесъл над оживе-

ното кръстовище.

Помня после, че се целувах с две тийнейджърки в

парка. Може и да не са били тийнейджърки. Пък и целув-
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ките бяха по бузките. Откъде се познавахме, представа

си нямам. Пихме и бира. После накъде тръгнах, към шеф-

ката или към Тиквичка?

Към Тиквичка!

По-лошо от това не можеше и да бъде. Тръгнах с ми-

сълта да ӟ кажа.

С нея се срещахме от три месеца. Целувахме се, на

няколко пъти, за щастие отлагахме секс. Значително по-

млада беше. Учеше както аз някога в художествената

академия. Майка ӟ ми се обади миналата седмица. Смаза

ме. Става въпрос за моя любов от студентските години.

Попита ме как е младата ми приятелка. Аз от своя страна

я попитах откъде знае. Каза, че била дъщеря ӟ. Млъкна,

но вече знаех какво ще добави. Опитваше се да звучи

спокойно, но помнех още как звучи, когато е разстроена,

а се опитва да създаде впечатление, че е спокойна. Досе-

тих се преди да го изрече. Младата ми приятелка освен

нейна дъщеря се оказа и моя. Срещал съм се със своята

дъщеря. При това беше явно влюбена в мен. И дълбоко в

себе си имах сериозни намерения към нея. Защо е крила

от мен? Не искала да ме разстройва, имал съм много проб-

леми, а тя вече - сериозна връзка. Думите ми прозвучаха

много познато.

Отлагах да кажа на малката истината, а трябваше.

Все щеше да е с разбито сърце, дори и да не я научи. Но

ако не научеше, скоро нямаше да ме избие от главата си.

Познавах я вече добре. На няколко пъти ӟ затварях теле-

фона. В мига, в който натисках и последния клавиш, допус-

ках възможността, че след минута може да се влюби от

пръв поглед в по-подходящ за нея. Спасителна фантазия,
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която оправдаваше нерешителността ми. Сега си спомням.

Започнах да пия с явното намерение да набера кураж и

да ӟ кажа. Лекарят ми каза, че черният ми дроб е зле, че

съвсем ще се скапе, ако не спра да пия. Уплаши ме повече,

отколкото предполагаше, и отколкото признавах и пред

себе си. Доста лъжи се събраха. Доста лъжи от милост,

за да бъда пощаден от истината. Подозирах, че и той ме

щади и не ми я казва, а само намеква каква е. Исках да

живея, не се и замислях преди разговора си с него, колко

обичам скапания си самотен живот. Исках да живея.

Нямаше логика, че влязох в „При маман“. Пия много,

но не страдам от алкохолизъм. Владея се. Когато се нала-

га, мога да не пия. Пътувам много. Никога не сядам пиян

пред волана. При делови разговор мога да се спра на

двадесетте или петдесетте грама. Някои от сделките ми

са за умопомрачителни суми. Излагам се в пияно състоя-

ние само когато предварително съм си го разрешил, за

да си докажа, че мога да си го позволя и ми е през оная

работа какво ще каже римският сенат. Само че джипито

доста ме сплаши и нямах никакво намерение. Никакво,

но си мислех за лъжата и Тиквичка. Не съм нерешителен

и никога не съм бил. Никога. Този път обаче ми трябваше

оправдание за решителността. Знаех, че ще ме намрази.

Не помня срещнахме ли се. Възможно ли е да съм

бил толкова не на себе си, че да не съм успял да ӟ го кажа

и сега да съм в леглото със собствената си дъщеря?

Отдъхнах си, като си спомних. Срещнах се отново с

комшийката. Трябваше да ми е сърдита, а може би точно

защото ми беше сърдита се държеше така. Смееше се,

попита ме закачливо такива ли са моите фантазии за нея?
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Очарователна е. Пълна, но очарователна, още по-

очарователна ми изглеждаше.

Какво пък, най-вероятно умирам! Докторът ме щади

и не ми казва истината, но вече имам рутина и мога да я

усетя и когато я крият. Утре няма да мога да прегръщам

дори съпругите на неприятелите си. Казах й, че ще я чакам

у дома. Каза ми, че ще дойде. Трябва да е тя.

Жената до мен се размърда. Направих се на заспал.

Видях я между миглите си. Лицето ӟ беше тебеширено.

Устни нямаше. Очи също. Две огнени бездни пламтяха под

очните ябълки. Лицето ӟ нямаше израз, но движенията ӟ

издаваха смущението. Заозърта се. Явно също не помне-

ше какво се е случило. Погледна към мен.

После смутено грабна от земята си дрехата. Облече

я. Черна пелерина с качулка. Тръгна, но си припомни, че е

забравила нещо. Потърси го с поглед. Наведе се. Коса

видях в ръката ӟ. Метна я на рамо. Промърмори нещо на

латински, май: „за друго бях дошла“, и изчезна, премина-

вайки през стената.
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Един толкова тъмен парк

Не. Не е красавица, мога да сравня. Аз чакам кра-

савица, мога да сравня. Не е красавица, но има очаро-

вание. Чака някого. Глупак е, че я е накарал да чака. Сигур-

но е с друга. Някоя като тази, която аз чакам. По-отворена,

по-харесваща се, уверена. Тъпо ми е, но си го заслужавам.

С това момиче на парапета до реката сме сродни души.

Ще я заговоря. Ще ме разкара сигурно, тя чака друг. Всеки

момент може да дойде, а аз изгубих надежда. Чакам си

ей така, между другото. Няма какво да правя тази вечер.

Ще тъпея някъде. Нашите напоследък яко ме дразнят. Аз

тях също. Нищо по-нормално от този конфликт, но на тях

им се струва свършека на света. Ами на такава възраст

съм. Тревожно ще е да няма тревоги в дома. Иска ми се

да им го кажа, но за какъв ми е да се държа аз като по-

зрелият. Все разбирам, все разбирам и честно ви казвам,

писна ми на девствения. Външно на хлапе приличам до

наборите, а по разсъдък � старец, дори до нашите. От мен

все разбиране, над това, над онова, добродетели се изиск-

ват. Не ми е дума, сигурно съм страхливец, знам ли. Топки-

те ми са се втвърдили като орехи, а трябва да се държа

все едно, че ги нямам. Внимавам като ставам и сядам да

не ги притисна рязко и силно, че болят, а и имам опасение,

че произвеждат нитроглицерин и ако вземе, че се взриви

в радиус от петстотин метра ударната им вълна ще отнесе

всичко живо. Дали не съм тайна разработка в лаборатория

на терористична организация? То, че нашите не са ми ро-

дители, ясно е и си го мисля, не защото така си го мислят
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не знам си колко процента от пуберите, а защото не виж-

дам и намек от общи генетични признаци. Баща ми е кучи

килър, обикаля и хваща бездомните псета, бас държа, че

някой път е попаднал на върколак и е бил ухапан. Разбира

се, прибрал е после върколака и го е приспал. Може даже

и да го е удушил с голи ръце, но го е хванало от проклятието

на върколаците и отвреме-навреме се държи като вър-

колак, друга бира е че и е космат като върколак. Сигурно

и бяс има, ама него не го поваля. Такъв организъм не съм

виждал. След четири бутилки завържи му очите, сложи го

пред компютъра и ще го бамнат наред всички админи, че

е играе с хак, без да има такова нещо. Просто е толкова

добър, че не му прилича да играе честно. И знаете ли какво

ще направи като се случи? Ще ги напсува. Няма да свали

превръзката от очите си, а за петнадесет минути ще

направи чертеж на двигател на Боинг. Страхотен техничар

е. Сам си е направил и мотора. Не го кара, когато е на

градус, но и трезвен кара като луд. С марихуаната беше

прекалено. Изхвърлих му я, а той като разбра, полудя,

после се засрами. Това ме размаза. Честно ви казвам.

Гледах баща си, този луд пес, с детински виновно израже-

ние. Чувствах се дядо си. Цяла нощ не мигнах, две кутии

цигари изпуших. И яд ме е, че дума не обелих. Пак се мъчех

да разбирам и разбирах, без да разбирам себе си. Не са-

мо се държа тъй, че все едно нямам тестикули, а и май ня-

мам душа. Имам дух кавалер, който пуска душите на тези,

които имат души, пред себе си. Пуска ги на купона на

живота, а той стои вън в сумрака на собствените си раз-

мишления. Никому ненужни, отречени сами за себе си.

Малодушен съм, това е. И не знам от какъв си го помислих,
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че топ-мадамата на гимназията ще се срещне с мен. Напо-

следък се сближихме, говорим си. Омагьоса ме. Има едно

криво зъбче. Дупето й, бедрата й, кръста й, имам чувството,

че не е истинска, а пакетирани фантазии. Далеч повече е

от всичко, което може да ти даде световната истина. И с

тези къдрици, и тези цици с вирнати нахално зърна, не са-

мо мен е побъркала, но напоследък се сближихме дотам,

че се самозабравих. Трябваше да се досетя защо е. Защо-

то разбирах, ето затова. Имаше нужда от разбирането

ми, не от мен. Говорим си често. Пушим заедно през голя-

мото в задния двор. Сядаме на кафето до училище когато

имаме свободни. Чатим си често, като че ли живеем в

различни континенти. Тъпа работа, тъжна. Майка също

така прави с приятеля си и също казва, че е тъжна. Питам

я защо не се срещнат, а тя не знае. От нея и не очаквах да

чуя отговор за това, на което сам не бях способен да си

отговоря. Сега се досещам. Имах нужда от илюзията, че

съм харесван. Знаел съм, че е илюзия, но съм допускал,

че не е. И заради тази частица надежда съм отлагал да

науча истината. Само че вечно не можеш да тънеш в мрак.

Чукнахме си среща. Чакам, ама вече не. Стоя си и както

съм си свикнал, разбирам я. Разбирам и момичето отсре-

ща. Чувства се сходно с мен. Забелязала ме е. Знае, че и

мен ме е сполетяло същото. Иска да я заговоря. Иска го,

за да ме разкара. Това ще ӟ върне донякъде самочувст-

вието. Както с нея са се отнесли, и тя може с някого да се

отнесе. Да търси отчаяно любовта на някого, когото и да

е, все още е твърде млада. Смрачава се. Този парк е стра-

хотен. Перманентно се слагат крушки и ги чупят. Нещо ка-

то символ на града си ни е. Мракът е подходящ за любовни
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срещи. Дори в лунна нощ е тъмно. Тъй буйна е растител-

ността. Ще отида до нея. Знам, че има нужда да ме разка-

ра, но може и да реши, че в тъмнината не съм никак разли-

чен от този, когото очаква. Взе да ми става много симпати-

чна. Някак неловка е. Малко вдървена, като стъписана.

Боязлива. Има нещо толкова еротично в това. Мисля, че

си приличаме и по други неща, не само че и двамата в та-

зи вечер сме пренебрегнати. Почувствах гъдел, налудни-

чави мисли пламнаха по кожата ми. Отмаля в устата ми.

Все по-тъмно ставаше. Сляпа е любовта. Ослепява парка.

Какво да ӟ кажа? Знам. Нищо. Нищо няма да ӟ кажа. Ще

отида, ще я прегърна. Подготвен съм за плесник, за писъци,

за бой от приятеля й, за обвинение в опит за изнасилване,

каквото и през ум не ми минава, но и за затвора съм под-

готвен, и да бъда сам изнасилен там съм подготвен. Не

мога да я оставя така, толкова прилича на мен. Не го ли

направя, сам съм виновен, че страдат всички като нас.

Още малко да се стъмни. Но то е вече непрогледно. Треса

се. Трябва да се успокоя. Тръгвам в посоката. Не виждам

вече силуета ӟ. Ето го! Стъписа се. Ще побегне сега. Не,

тръгва към мен. Прегръщаме се. Разтворила е устни за

целувката. Ама тя прекрасно се целува. Не очаквах. Плъзга

се ръката ми под фланелката ӟ. Мърка. �Не тук!“ - прошеп-

ва. Ръката ӟ е около кръста ми, води ме. Лесно стана, но е

вълшебно. Готов съм вече да споря, ако някой каже, че

лесните неща не са хубави. Толкова е приятно докосването

ӟ. Глупак е този, който я е накарал да чака. Ослепял е

паркът. Иска ми се да го направим още тук, но тя има

нещо по-хубаво предвид. По-светло става. Струва ми се,

че фантазирам, но става още по-светло и се уверявам, че



97

УЧИТЕЛИ  МИ БЯХА ПЕПЕРУДИТЕ

не е фантазия. Това не беше невзрачното момиче, което

исках да прегърна, а красавицата, топ-красавицата на учи-

лището, която чаках. Дошла е. Странно, изпитах леко разо-

чарование.



98

СТЕФАН КРЪСТЕВ

Венец от вълшебства

Унесе се, дърветата съблякоха кори, събуха корени.

Голи хубавици бяха всичките. Десетки голи хубавици с дъл-

ги бедра и тънки кръстове, пищни гърди и ухаеща кожа.

Звънки бяха гласовете им, цамбурнаха  една след друга в

езерото.

Стресна се, не беше сън. Наоколо му съблечени кори

се въргаляха разхвърляни. Реши да си направи шега. Съб-

ра ги, а те нито тежаха повече, нито повече място заемаха

от дрехите от плат. Намота ги на възел и се скри зад хълма

да ги гледа.

Когато излязоха и видяха, че корите им ги няма, за-

ридаха.

Раздираха земята с нокти, с гласове - нощта. Небето

се заоблачи, разплака се с тях, а той стоеше скрит зад

скалите и го беше страх да издаде присъствието си. Не

очакваше толкова бурни чувства. Да остави дрехите тук,

където е, и да си отиде тихомълком, не му се стори добра

идея. Можеше и да не намерят дрехите, а някой звяр да ги

разкъса или друг човек да попадне на тях и да им стори

нещо. От друга страна, не можеше да остави голи хубави-

ците. Набра кураж, показа се от прикритието си, плахо

извика, после по-смело. Скриха с длани слабините си, но

жадните им погледи показаха, че много-много не се сму-

щават, а реакцията беше за една пред друга.

Всяка го награди с прегръдка и целувка, по двете бузи.

Повече не му отпуснаха.

Всички заедно му изплетоха венец. Три часа стоя



99

УЧИТЕЛИ  МИ БЯХА ПЕПЕРУДИТЕ

неподвижен и замижал, наслаждаваше се на уханията им,

на гърдите им, бедрата и коремите им, които се допираха

уж случайно в раменете и гърба му, но крадешком се по-

търкваха.

Пак му благодариха, че им е върнал дрехите. Обля-

коха ги и преди зазоряване се превърнаха отново в гора.

Щеше да си помисли, че е сън, но венецът беше още

на главата му.

Върна се призори у дома, влезе на пръсти, за да не

събуди никого. Легна на канапето в кухнята. Преди това

му мина през главата да захвърли венеца, но като го огле-

да, му дожаля . Скандал при всички случаи щеше да има.

Лекуваше стреса с разходки из планината, жена му не

излизаше с него, тези разходки не я блазнеха. И друг път

се е случвало да окъснее, но никога толкова. Сигурно се

е притеснила. Ще го попита защо си е изключил телефона,

направи го ей тъй, без да знае защо. Ще я излъже, че е

нямало обхват. Така ще ӟ каже. Не че ще му повярва. Не

е невъзможно да казва истината, но тя усеща. Усеща ӟ

кога е интимничил с жени. Твърдеше, че е изписано в по-

гледа му и изобщо цялото му изражение е различно. Зас-

миваше се, след това правеше сладка физиономия, щипе-

ше го по бузката и целуваше. Знаеше, че не е стигнал да-

леч. Давал е огънче, кавалерствал е, говорил е мило, кра-

сиви глупости, държал се е като ухажор, без да бъде такъв.

Всичко ӟ беше ясно. Затова и не му се сърдеше. Рядко

ревнуваше, но случеше ли се, часовете му се струваха

седмици, а не ӟ минаваше с месеци. Вече от осем години

бяха заедно. Понякога имаше чувството, че го чете като

книга. Което не успяваше да отгатне, караше го да си при-
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знае. Втресе го чак като си представи какво ще е, когато

се събуди. Ако повярваше в истината, щеше да го убие, но

тя нямаше да повярва и само щеше да го накара да поже-

лае да е мъртъв.

„Самотна я правя. Това е...“ - тази мисъл му мина

без връзка с останалите - преди да заспи.

Събуди се след час. Както и очакваше. Не му говоре-

ше. Стоеше пред телевизора. Децата ги нямаше. По това

време сигурно бяха на училище. Целуна я по косата. Не

реагира. Все едно нищо. Продължи да гледа научно-попу-

лярния филм.

Опита се да ӟ каже нещо. Махна с ръка, показвайки

с жеста, че не иска да ӟ пречи.

Отиде в кабинета си. Поработи малко. Не вървеше.

Не смееше да мръдне от компютъра. Станеше ли, щеше

да отвори вратата. Отвореше ли вратата, щеше да му се

прииска да я види. Видеше ли я, щеше да поиска да пого-

вори с нея, а тя да се направи на сърдита. До тоалетната

даже не смееше да отиде, а работата му не вървеше и не

вървеше. И климатичната инсталация беше повредена, а

вътре топло, топло. Навън още по-топло. Сети се за венеца.

Усмихна се иронично на хрумването си.

„Какво ще помогне! Ще ӟ кажа, че съм го изплел за

нея. Е, и?“

Отхвърли мисълта и все пак тя продължи да го гъде-

личка.

„За всеки случай, ако не помогне, няма да попречи.“

Този девиз често му помагаше в бизнеса. Понякога

и в живота. В случая също.

Тя още стоеше на креслото пред телевизора. Постави
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венеца на главата ӟ. Не помръдна веднага. Малко постоя,

после плахо вдигна ръка и докосна венеца. Очакваше да

го скъса, да го хвърли бясно и да излее гнева си. По-добре,

отколкото да мълчи. Тя обаче кротко попита:

- Това пък какво е?

- За теб е.

Свали го внимателно и го огледа.

- Красив е.

- За теб е.

Видя я как го погали, сякаш живо същество. Нежно,

като че ли е мъркащо в скута ӟ коте, и внимателно, сякаш

е змия.

Странно се държеше. Видя, че ръцете ӟ треперят, до-

като го поставяше отново на главата си. После се изправи.

Затвори очи и разпери ръце. Изражението ӟ се беше из-

менило. Приятно усещане издаваше, но и несигурност.

- Моля те, заведи ме до огледалото.

В началото не разбра какво иска.

- Хвани ме за ръка и ме заведи.

Заведе я, а когато тя отвори очи и видя отражението

си, издаде радостно възклицание. Учуди го. Какво толкова,

винаги е била хубава. За миг си зададе въпроса и сам за-

беляза, че сега наистина е много, много по-хубава. Какво

беше направил венеца с нея, не разбираше.

- Толкова е� фриволен и тъй� чувствен. Не мога да по-

вярвам! - бяха думите й, преди ръцете ӟ да направят необ-

ходимото движение, презрамките да паднат и роклята да

се свлече в краката ӟ.

Взираше се любопитно в голотата си. Като че ли за

пръв път я виждаше. И той като че ли за пръв път я виж-



102

СТЕФАН КРЪСТЕВ

даше. Кога беше станала толкова закръглена отзад, кога

толкова бяха пораснали зърната й, устните ӟ не бяха

толкова плътни. Разтвориха се неволно от възбудата.

Обърна се към него и прошепна:

- Искам те!

Любиха се, после нежно мъркаше. Свали венеца, но

още изглеждаше да е с него.

- Ти ли го оплете?

- Да - излъга я.

- Наистина ли?

- Да - повтори.

Повярва му. Мина лъжата му.

- С тези пръсти, с които си изплел венеца, изплете и

мен. Такава, каквато съм сега� -глезеше се. Целуваше

пръстите му, отхапваше ги.

�Корона да ӟ бях купил, нямаше да се радва толкова“

- помисли си и му стана весело.

Наистина, венецът ӟ отиваше.

Прекали обаче, когато поиска да излезе с него и на

покупки.

- Ти с всичкия ли си? Как ще тръгнеш с това?

- Какво, ревнуваш ли?

- Ще ти се. Не искам да приличаш на палячо.

- Палячо? � не се обиди, само се изчерви.

- Ами кой ходи с венци на покупки?

- Голям аргумент - възпротиви се, но свали венеца.

Погали го. - Ще увехне ли?

- Сигурно.

- Ще ми направиш ли друг?

Не очакваше това. Лед го скова, какво да ӟ каже.
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- Няма да ти отива толкова, дори и да е същият, да е

близнак на този.

Не откри логика в думите си, сам се учуди, че ги е из-

рекъл, но изглежда тя го разбра. Поне кимна с разбиране,

преди да излезе.

Върна се бързо, и още преди да си е свалила обувки-

те, сложи венеца. Започна да го тревожи.

- Какво пък ти! - изсмя се, отгатнала. - Да се нарадвам

на красотата, преди да е увяхнала.

Весело прозвуча. Зарази го настроението ӟ. Пак се

съблече гола и остана по венец. Като дух се движеше из

стаите, докато шеташе и готвеше. На горските хубавици

приличаше. На всички тях. И по-възбуждаща беше голотата

им в домашна обстановка. И как го каза само:

„Да се нарадвам на красотата, преди да е увяхнала.“

Как го каза само. Дано не забрави, че е гола, като

пристигнат децата. Дано наметне нещо, но дано се забавят.

Пиеше я с очи. Дълго подтискаше порива, но не издържа

и пак правиха любов. Не отключиха, въпреки че настой-

чиво се звъня и явно бяха децата.

„Имам си любовница. Моята съпруга ми е станала

любовница. Толкова е по-различна, дава ми всичко, което

ми липсваше у нея�“

Пак се позвъни. Този път отключиха, тя изтича в баня-

та. Хлапетата бяха малко сърдити. Той се направи на още

по-сърдит за нещо си и ги прати в стаите да учат.

Тя излезе без венец, облече се бързо.

Усмивката ӟ още играеше, погледът ӟ още беше закач-

лив. И думичките й, и докосванията ӟ.

Харесваше му такава. Плашеше го леко, но му харес-
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ваше. Плашеше го, че му харесва. Странно усещане.

�Побърка ли се? Побърквам ли се? Все едно. Да се

насладим на красотата, преди да е увехнала!“

- Иска ми се да идем там! � прошепна му.

Престори се, че не я разбра и искаше да се е излъгал.

- Където си направил венеца. Там.

- Ти си луда.

- Нали? Искам. Заведи ме там.

- Уморен съм.

- Не казвай, че си уморен. Венецът скоро ще увехне.

- Не можем нищо да направим.

- Нека се завърне там, там откъдето е. Моля те.

Толкова ни даде.

Прегърнаха се.

Дълги бяха пътеките, които трябваше да извървят пеша,

а тя не беше свикнала. Изоставаше и се задъхваше в нача-

лото, после го изпревари. Като че ли знаеше къде отива.

Късно осъзна, че наистина знае.

Избяга напред. Смееше се. Кискаше се. Издаваше

звуци на нощна птица. Подхвърляше му шеги. Втурна се

след нея. Препъна се. Куцукайки, продължи напред. Ви-

каше дълго, дълго викаше името й, а тя дълго не отв-

ръщаше, накрая чу само смеха ӟ.

За миг го чу, преди този смях да се изгуби сред де-

сетки подобни.

Когато стигна на мястото, пред очите му последните

голи хубавици обличаха кори, а тя с тях. Изчезна помежду

им и както всичките, не се съблече повече пред него.

Търси я сред стеблата, но откри само венеца.

Вече увехнал.
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Високо

На изгубено дете приличаше и го проследих. Внима-

телно, за да не го уплаша да побегне и да му се случи

нещо по-лошо от това, което изглеждаше, че му се е слу-

чило. Трябваше ми известно време, за да различа в чер-

тите му възрастен, може би по-възрастен и от мен, който

просто не беше порастнал. Фигурата му нормална за два-

надесетгодишен, на няколко пъти се засмя, преди да за-

свири.

Помислих си даже, че е усетил присъствието ми и

едва не го разкрих, но за смеха ми е думата. Беше смях

на дете, но той беше възрастен. Без бръчка и голо лице,

но нещо издаваше възрастния. Умората ли? Не, не съвсем,

той преливаше от енергия, сияеше. В началото си мислех,

че го проследих заради него, за да разбера изгубил ли се

е и да намеря начин да му помогна, но после започнах да

разбирам, че го следя заради себе си. Дали ме усещаше

или не, така и не разбрах. Що за същество беше? Имам

много версии. Косата му - като купа сено. Коляното на

десния му крак ожулено. Сандалите � детски. Походката

му обаче изпълнена с увереност. Наоколо му гори, пътеки

без маркировка, скали и пропасти. Възможно е да срещне

агресивни представители на фауната: мечки, диви прасета.

Колкото по-дълго го наблюдавах, толкова по-силно се

уверявах, че не проявява признаци на страх и колебание,

не е дете, още по-малко изгубено. Възрастен е и започнах

да се досещам кое издава възрастния. Лудостта. Израже-

нието на лудостта. Нейната прозрачна маска върху иначе
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светлото лице. Личеше дълбок интелект, но със своя соб-

ствена подредба, различна от тази, в която можем да се

ориентираме, сред която можем да намерим свое място,

която общува. Под чувството за топлина, което създаваше

блясъкът на изражението му, се улавяше хлад и самота.

Демони може би, а може би безкрайни разочарования.

Не беше физически пълноценен, това се виждаше от пръв

поглед. На колко беше? Тридесет? Четиридесет? Повече?

Останал беше като биология във възрастта, в която тялото

няма силите да опази духа.

Спря се за малко. Замръзнах на място. Помислих,

че ме е усетил. Бръкна в пазвата си и извади свирка. Клек-

на и започна да свири. Видях как от една дупка навън из-

пълзя змия и започна да вие тяло в танц.

Ама че фокус. Невероятно. Също като факир. Но нали

змиите са глухи, а онези са дресирани, мелодията е само

за зрителите. Невероятно. Как я накара да изпълзи навън?

И да танцува...

От друга дупка изпълзя втора. И трета, и четвърта�..

Нареждаха се в кръг около него и виеха тела, а той

свиреше. Усетих, че и моите мисли се вият и танцуват като

змии, изпълзяват през невидима дупка от черепа ми навън

и танцуват в необяснимата ми природа.

Бях удивен и малко изплашен. Все едно сънувах и се

намирах в непознат за мен свят, в който нямах никаква

воля, нито пък познанията и логиката ми имаха някаква

стойност. Дори изпитах усещането, че в този миг ми пре-

чат.

Странникът измени мелодията и змиите една след

друга се прибраха в дупките си.
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Засмя се. Също като дете. Продължи по пътеката на-

горе, към оголената бяла скала, под която се ширеха про-

пастите.

Има някакви способности, необясними способности,

и все пак е луд. Този израз... Виждал съм го. Къде? Не мо-

га да си спомня, но някой не с всичкия си го имаше. Напря-

гам се, нищо не излиза от паметта ми. Къде съм го виждал?

Виждал ли съм го изобщо, или така ми се струва...

Стигна до върха, застана на самия ръб. Аз на няколко

метра зад него. Допря свирката до устата си и засвири

малко по-различна мелодия от онази край дупките. Малко

по-различна и все пак напомняща за нея. Напомняща за

нея, но многократно по-въздействаща, и все едно свиреше

цял духов оркестър, а не един примитивен музикален ин-

струмент. Облаците започнаха да се събират. Лек трус

почувствах под краката си и в следващия момент видях

най-невероятната картина. Пътеките пред очите ни, тези

под скалата, се движеха и танцуваха като живи. Приличаха

на змии. Виеха тела и изменяха цели. Нещо стана със зре-

нието ми, изглежда от мелодията виждах отдалече. И видях

две истински изгубени деца, едното беше посърнало и едва

сдържаше сълзите си, другото се опитваше да му даде ку-

раж, а пътеката, по която вървяха, щеше да ги отведе много

далеч от спасението, но се изви и се свърза с пътеката,

по която вървяха и ги търсеха родителите им. И видях само-

тен турист като мен, много приличаше и външно на мен,

вървеше мрачен, а в сериозността му имаше нещо пла-

шещо и нямаше нищо общо с всичко около него. Носеше

моите дрехи, познах и закърпената в десния долен ъгъл

раница. Но тя е на гърба ми. Дали не съм аз? Но аз съм
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тук... И видях как една млада жена се отделя от групата

си, за да бере боровинки, а пътеката пред нея се извива.

Кракът ӟ потъва във вдлъбнатина, замаскирана с храст.

Далече е да чуя стенанието й, но го виждам изписано по

лицето ӟ. И видях как пътеката, по която вървеше моят

двойник, изменя посока и се сключва с друга тъй, че води

право към момичето с навехнатия крак. Виждам как се

срещат, как оглежда глезена й, стяга го. Обръща раницата

пред гърдите си, а момичето качва на конче. Болка още

има по лицето й, но другото, което прочитам по него, е

много, много приятно и красиво. Забелязах, че родителите,

които преди малко едва намериха децата си, сега сами

са изгубили пътеката, вървяха в неправилна, но до второ

премеждие за семейството през този ден не се стигна.

Чудният музикант накара пътеката да ги заведе към тази,

по която трябваше да вървят.

Тук мелодията спря. Прибра свирката в пазвата си.

Бяха минали часове. Свечеряваше. Сега изглеждаше тъ-

жен. Срещнахме лица, но като че не ме забеляза. Тръгна

към гората. Усещаше се, че върви безцелно и не знае къде.

Този, който откриваше пътеките на другите, сам не

можеше да открие своята.
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Мило създание

Разнасям подноса из кафенето. Когато е пълно, обо-

гатявам фразеологичния си речник, започнах съставянето

и на друг: речник на думите и фразите, използвани в не-

трезво състояние. Чакам да се открие свободно учителско

място и се случва да ми викнат �маце“ тийнейджърки, на

които утре може да преподавам, което е много, много

забавно. Сваля ме един поет с бастун и дрехи от четириде-

сетте на миналия, бившият ми приятел се направи, че не

ме познава, когато вчера се появи с хубавица, която утре

може да ми е ученичка. По някое време взе да прекалява

с чашките, този филм съм го гледала, тя му се нацупи, той

се направи, че не му пука, тя повече се нацупи, на него на-

истина спря да му пука. Надявах си да си тръгна с него, но

си тръгнах с нея. Не че съм лесбийка, ама ей така, да го е

яд. Чистя прозорците от време навреме. Често муха в чаша

лимонада е единственият ни клиент, но понякога дори и

него го няма. И във въздуха няма мухи, за да може да се

каже, че лапам мухи. Подпирам се на плота, положила

дупе на високия стол, запретнала до кръст пола, витая в

сладки сънища и дразня минувачите отвън. Имам хубави

крака. И не страдам много, че дремя. Поне минималната

ще си получа. Шефът не е безразличен към оборота, но

гледа философски на живота, нали тревата, която пробут-

ва, винаги върви. Обича си ме той. С жена му сме приятел-

ки, но любовницата му ще ми издере очите, а няма защо.

Той си е неин, аз не ӟ преча, даже ӟ помагам, защото му

давам малко, колкото да вдигна апетита му, че да я иска
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повече.

Какви си ги мисля! Кофти ми е! Нещо не ми е в ред!

Не съм пила снощи, а�.

Не знам какво ми е! Гадно ми е нещо! Пак дремя на

стола, подпряна на бара.

Ставам рязко, тъмни кръгове играят пред очите ми.

Ако някой се обърне към мен по неподходящ начин, ще го

убия!

Криво ми е, че чак свят ми се вие. И тогава пред про-

зореца се случва нещо интересно. Една кола цунка по

дупето друга. От цунканата по дупето излиза ослепителна

блондинка, ангелче, високо около метър и шестдесет, ми-

ловидно изражение, фея от приказките. От другата кола -

раздразнен мъж.

Ще му мине, тя ще го трогне. На такава светла кучка

никой не може да устои.

Започва да ӟ се плюнчи. Чак до мен достига гласът

му.

Тя го гледа и се усмихва. Не трепва. Само се усмихва.

Хубавица.

Той продължава да крещи. Това не е мъж, а изхвър-

лено от софтуеъра на природата непотребно създание.

Ще грабна повредената кафе�машина и ще му я стоваря

върху главата. Естетически инвалид, ослепял емоционално

субпродукт на субкултурата, бракуван интелектуален

полуфабрикат, изпаднал случайно от фризера на история-

та. Дръвник. А тя му се усмихва ли, усмихва, и все по-ча-

ровна става, а аз започвам да усещам, че в тази прекрасна

усмивка има нещо страшно.

И не се излъгах.
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Тя погледна часовника си. Несъзнателно и аз своя.

Тогава тя с ръмжене се разтвори в уста, по-голяма

от самата нея. Голяма колкото малък камион, с около хи-

ляда и четиристотин зъба, резачи, кучешки, кътници и на

колелца като щракала на запалки. Хапна го и го дъвче и

дъвче и дъвче. Кръв се стича по устните, от вътре се чуват

отчаяни крясъци, после замлъкнаха. До мен достигаше

трошенето на кости, после сладостното мляскане. Глътна

го, после го върна, продължи да го преживя, накрая го из-

плю върху плочките. Беше го направила на каша.

Затвори се устата и тя пак беше малката нежна бло-

ндинка. Два пъти се изплю върху остатъците му. Стъпка ги

гнусливо с токче. Качи се на колата си, мина седемнадесет

пъти отгоре му. Завъртя гуми и на ръчна спирачка върху

петното, което беше останало, та пръски от него полепнаха

чак по прозореца ми. Утре ще ги забърша.

После натисна педала и отлетя.

Страхотен номер. Гледах известно време размаза-

ните му жалки остатъци по плочките, въздъхнах, и не че

заслужаваше, но изпитах жал. Взех решетъчната лъжица

и го изстъргах от плочките. Събрах пихтията му в шепи. И

от нея отново криво � ляво го изваях, почти като стария.

Започнах с погнуса, но после тъй се вдъхнових, че го за-

върших с милувки. Сложих го на стола, даже му сервирах

и водка с лимон и чадърче.

Отпи глътка, погледна ме глупаво и ме попита:

- Как мислиш? Онази русата е влюбена в мен, нали?
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Божествената нощница

Чух я да отключва. Присъствието ӟ изпълни стаята,

ароматът ӟ се разля, въздухът се наелектризира, тя е една

еротична алегория, всъщност кучка си е, една прекрасна

кучка, радост за клетките, ускорител на пулс, побърква

ме. Съвършени пропорции, изчислена е тъй, че да я оби-

чам. Кой го е сторил? Не съм вярващ, но атеист не мога

да бъда. Нали ви казвам - побърква ме.

Погали раменете ми. Биех клавиатурата, но отклоних по-

глед от монитора и целунах пръстите ӟ. Тя захапа ухото ми.

- Свършваш ли? - прошепна ми, дъхът ӟ се плъзна по

фибрите ми, възпламени ги.

- Още малко, само малко.

- Не бързай. Влизам в банята� - изкиска се възбудено.

Точно толкова време ми трябваше. Докато си хвърли

един душ, вече ще съм го размазал. Един умник във вир-

туалните форуми, жив нещастник и аутсайдер, но се прави

на духовен учител. Говори ги разни красиви, нелепи, ни-

каква връзка с реалността. Става ми неприятно. Навъдили

са се едни интелектуалци, какво да ви говоря, скапана

работа, тровят масовото съзнание. Говорят врели неки-

пели. Състезание и борба бил животът. Добре де, същес-

твуването. Разликата � никаква. Останалото е санти-

ментални украшения без никаква икономическа логика, а

икономическа логика има дори в свирката. Имам предвид

сексуалната. Пести се енергия. Не че ще го напиша във

форумите, че ще ме майтапят, но като се замисля, така е.

Пести се и се трансформира енергия за следващата лю-
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бовна фаза, нещо като загряване на автомобил преди по-

тегляне. Мога да изчисля даже коефициента на полезно

действие, все пак инженер съм, при това кадърен, нищо

че се занимавам с друго, но никой няма да ми плати за

подобни изчисления, така че няма да си губя времето. Не

че ми плаща някой да споря по форумите, но сърце юнашко

не трае. Пък и не гледам сериозно на това. Размазвам

който много знае и толкова. Не успея ли, заяждам се и се

освобождавам от отрицателната енергия, натрупана в мен

от общуването ми с идиоти. Бизнесът го изисква и мога

да го понеса. Намерих и начин как да се справям с него.

Развалят ли ми настроението, намирам си жертва във

форумите. Пълно е с наивници, които разголват душа,

поетизират действителността, бла-бла, почти се чувстват

личности, изразявайки свой дребнав протест спрямо

неща, които сами знаят, че не могат да променят и имат

самочувствие, защото някой им дал свобода на словото.

Все се намира някое слабо място в изложението им, за

което да се закача. Забавлявам се, разбира се, ама те

гледат на цялата работа твърде насериозно. Малките мо-

миченца са най-уязвими, но и зрели мъже се държат като

малки момиченца. Не че ги знам какви са в живота, ама

то им личи. Изповядват се, вярват, че могат да намерят

разбиране някъде си там. Какво разбиране, интереси има.

И им доказвам, че нямат интерес да се излагат на показ и

изобщо да се излагат�.Общо взето реват и се плюнчат,

лични трагедии разказват, като удавници за сламка се

държат или пък са прекалено екзалтирани, чувстват, че

морето им е до колене. Духове се чувстват, губят връзка с

рационалното, а това, разбира се, е жалко. Трябва да им
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напомня, че се намират на третата планета в слънчевата

система, че има гравитация и е редно по друг начин да

изявиш претенции. По какъв, знаеш си сам, тук обаче не е

мястото, защото тук ме има мен. Човека, който и във вир-

туала не губи представа за реала.

Дърпам им ушичките. Те пък тропат с крачета. Големи

хора. Смешна работа. Намерили си утеха. Пълна скръб.

Ще ме уморят от забавление. Ей го и този. Цялата история

на философията изписал, кой ти плаща за това и кой му

пука за теб, кой те чете изобщо. Аз � да, ама аз за да си

правя гавра. Какви ценности те гонят, прозира отвсякъде,

че носиш дрехи втора употреба и миришеш на спарено.

Със свит гръбнак те виждам по улиците. Блъскат те в ав-

тобуса, а казваш: „извинявай“. Прилошава ти пред ги-

шетата и се боиш, че имаш проблеми с черния дроб. Съсе-

дът ти е идиот, дъха ти на спирт и чесън в асансьора, поща-

та ти е пълна със спам, а физиономията ти е тъжна. Какво

се правиш на интересен, с какво си повече от мен. Какви

са тези въздушни кули, какви са тези култови залъгалки

на вековете. Бъди усърден в службата, ако имаш такава.

Прави интриги, дръж се арогантно, целувай задници,

натежи ли ти � напий се, ако нямаш с кого - сам пред те-

левизора, ако не ти понася � напуши се, насмъркай се,

иди при психоаналитик, купи си радост от секс�магазина,

любов от професионалистка, някакъв боклук от пазара,

но бъди реалист. Зарежи всички тези красоти, които никой

не е виждал и не могат да бъдат изложени на щанда. Всич-

ки тези блянове, приказки за достойнство, дрън�дрън, тук

наистина не разбирам какво искаш да ми кажеш. Що не

си впрегнеш енергията в нещо полезно�.
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Уморих се. Вдигнах лице нагоре, затворих очи. Мони-

торът продължи да играе пред тях. Този се оказа нещо ка-

то костелив орех. Съюзи се с още няколко сополковци

срещу мен. Ще ги оставя да си вярват.

Чух босите ӟ стъпки по теракотата. Къпаната ӟ голота

ухаеше на простор. Без да обръщам глава и отварям очи

виждах настръхналата ӟ кожа, стичащите се капчици. По-

лепналите по лицето ӟ непослушни коси.

Идвам, сега. Само момент.

Шеташе из стаята. Изглежда не бързаше, а и аз няма

да се бавя. Неочаквани аргументи ме озариха. Пръстите

ми затракаха по клавишите. Е, сега ги разбих.

Оказа се, че не.

Имах обаче готов отговор.

Не се отказваха. Вече бяха още повече.

- Сега мила! - казах ӟ.

- Спокойно - рече ми.

Аз не губя връзка с реалността. Още известно време

поспорих, отказаха се. Доказах им. Победих ги. Размазах

ги. Нека си обършат носовете и тогава да се правят на го-

леми личности. Нека се нахранят и наспят и тогава да про-

повядват. Нека успеят в живота и тогава да ми говорят за

възвишени идеали. Нека могат да си позволят всичко, ко-

ето може да се купи и тогава да ми говорят за онова, което

не можело да се купи. Такива думи като техните са лукс,

който малцина могат да си позволят и те плащат значител-

но по-големи данъци от техните. Нищо против приказките

им, ако имат някакво покритие. А дотогава да пият една

студена вода и много, много да не се надуват или възму-

щават. Защото аз съм този, който ще ги отрезви. Некадър-
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ници! Мързеливци! Обществено безполезни! Аз съм този,

който ще ви отрезви!

А сега ме чака наградата.

Скъпата беше задрямала в креслото. Неволно въз-

кликнах, като я видях. Каква изненада ми беше подготвила

само. Каква изненада! Побъркваща е, наистина! Колко

ли струва това! Сигурно много, но заслужава си! Утре ще

я питам! Но заслужава си!

Най-великолепната еротична нощница. Синеещо

сиво, едната ӟ гръд като открита, но това е по-скоро проз-

рачна материя, презрамка през едното рамо, а шията ӟ

закрита. Част от бедрото й, част от прасеца й, част от коре-

ма ӟ - голи. По-скоро деликатно разголени, за да изкусят

и подсилят желанието. Такава нощница от всяка жена би

направила Венера, а тази жена беше родена, за да я има.

- Скъпа! - рекох ӟ.

Май наистина ми е много „скъпа“, това трябва да стру-

ва. Не смея и да си го помисля, но все пак прекрасна е.

- Скъпа! � повторих с по-силен глас.

Тя отвори очи.

- Прекрасна е!

- Коя? � попита объркано.

- Нощницата.

- Каква нощница? Къде е?

Нещо май е взимала.

- Облякла си я.

- Ама аз съм гола�Какво е това! - изписка. Дръпна я

неволно и се разбра. - Това е паяжина! Паяжина! Разбра

ли, дървен философ такъв! Паяжина!

Опипах лицето си. Брада. Коя ли дата е?
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Магазин за всички и за никого

Понеже всичко върша наобратно, грубиянинът ми е

само приятел за излизане и приказка, а галантният ми е

любовник. Напоследък чета поезия, никога преди не ми е

допадала. Почти не слушам музика, откакто съм тук, а пре-

ди не можех и петнадесет минути без нещо да звучи около

мен, независимо какво. Иначе си падам по хаус. Питам

хората около мен кискам ли се неприятно. Почуда се из-

питва по лицата им при въпроса ми. Кисках се преди, сега

само се усмихвам очарователно. На всички им прави впе-

чатление. Шефката намеква за награда. Аз пък се трепя,

но не усещам. Честно, не съм уморена. Като изтощена

след продължителен секс съм, а не смазана като колеж-

ките. Ръцете ми си знаят какво правят. Минути преди да

вляза в касата им казвам, че с тях нямам нищо общо, бия

им дузпата, казвам им да си събират багажа и да се опра-

вят сами. Първата седмица не можеха да догонят мисълта

ми, сега тя не се мъчи да ги гони. Просто нямаме връзка.

Аз съм безръката статуя на Венера. Стоя и се забавлявам.

Гледам лица. Усмихвам се ей тъй, заради театъра, иначе

вътрешно се плезя. Пускам и езици мислено. По вът-

решната част на бедрата на мускулестите симпатяги. Не

че искам да се случи, а за да ми е забавно. По някое време

ми се замайва главата от лица. Колкото и бързо да обслуж-

вам, натрупват се по петнадесет-двадесет на касата ми.

Светкавични са ръцете ми, маркират стоката, удрят касо-

вия апарат. Очите ми преди устните викат следващия и

следващия, ако се беше случил в първите дни такъв на-
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плив, щяха да ме изхвърлят, а по случайност си намерих

работа. Страшна ми се стори в началото, но отчаяно се

нуждаех от нея, после започна да ми харесва. Никого не

познавах в този град, вече и не искам, точи се пред мен

като стара кинолента. Сива, с надраскани места, накъсана.

Като нашият магазин изглежда няма втори. Мултимаркет

за всички и за никого. Каквото се произвежда по света и

по кварталните гаражчета, има го при нас. Някои от сто-

ките подозирам, че са с космически произход, а и извън-

земни ги пазаруват. Продаваме играчки и всякаква храна,

инструктирана съм, че нямам право да маркирам ядрени

бойни глави, без клиентът да ми е показал ксерокопие от

разрешение с подпис на президента. Друго всичко трябва

да маркирам, без да се замисля дори. Сирене от вми-

рисани тестикули, джобна тоалетна, мармалад втора упот-

реба, четири жълъда, накити всякакви, секс�играчки за

мама и кукли за сина й, продаваме и здравни книжки, но

никой не ги купува от нас, а според мен трябва да вървят

в комплект с повечето от стоките. Колежките ми казват,

че съм цинична. Смея се, вече и на смеха си мога да открия

баркода. Без да го търся. Придобих интуиция. За различ-

ните по обем и форма стоки в началото си имах секундите,

които губих, а те означаваха натрупани клиенти. Паника

от моя страна, треперене на ръце, ускорен пулс, страх,

ама то си е за страх, идеше ми да се разкрещя, да обърна

всичко, но къде ще ида. Не че не си го  помислях, но се

овладявах. Всеки ден си имаше едни такива моменти, но

после се научих да не търся баркода, а да го откривам. Да

не мисля, а ръцете ми да си знаят сами какво вършат. Ка-

сите не са достатъчно, без съмнение. Едва ли шефката
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печели от една или две работни заплати, по-скоро губи

заради това, че не можем да обслужим. Умна жена е, не

би го направила безпричинно. Мисля, че причината е, че

не бива да имаме време да запомняме кой клиент по каква

стока си пада. Не че наистина продаваме ядрени бойни

глави, това е шега, но някои от стоките са за разкрепосте-

ни хора. Имам една редовна клиентка. Червенокоса е,

черни очи, с прическа на рейнджър, сигурно удря петдесе-

така, но класова еротика, ви казвам. Лъха си от нея. Живее

наблизо, виждала съм я. Веднъж разхождаше кучето си.

Често купува порносписания. Не че имам нещо против,

но не бива да го помня. Не бива видя ли я навън, да я

свързвам с това, което е пазарувала. Точно за да го няма

това сме толкова малко, че едва смогваме да обслужваме.

Много момичета напуснаха за осемте месеца, откакто съм

тук. Пак се готви една колежка да напусне. Казва, че не

издържала. Разкрещя се онзи ден, че сме били експе-

римент. Съвсем излезе от релси. Трябваше да викаме

бърза помощ да ӟ бият успокоително, а тя с един безумен

поглед... Говори ли, говори едни нелепици. Казва, че имало

камери (ами разбира се, че има), ама не ставало въпрос

за тези, които следят за кражби, а за други, за които не

знаем. Снимали ни. Правели нещо средно между риалити

и документален филм, който ще се излъчва след петдесет

години и ще струва скъпо. Нещо като състезание,

експеримент и не знам какво си още. Коя ще издържи,

коя не, какви последици ще има върху психиката  и здраве-

то ӟ. Бърбореше ги такива в продължение на петнадесет

минути. Сега не помни нищо от приказките, но е решила

да напусне. Шефката не е лоша жена. Дава и отпуска. Обе-
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щава само временно да назначи друга. Прегърнаха се да-

же, но е решила, ще напуска. Не издържа, а и много други

няма да издържат. Аз обаче хванах хватката, казах ви,

просто отпускам ръцете си и не търся баркода. Постигнеш

ли го, не е трудно. Нещо като медитация е даже. Ето я чер-

венокосата. Мислех, че днес няма да я видя. Още малко и

ще затваряме. Не пускат даже вече да влизат. Пак сигурно

в последния момент ще се сети за цигари и дъвки. Все

забравя, че се купуват от мен на касата и като направи

крачка-две, спомня си и се връща. Ето, тези подробности

не трябва да помня. Пълна ӟ е кошницата. Мляко, колбаси,

шоколади, списанието, разбира се. Бонбони, свещи, праз-

нува, изглежда. Поглеждам я, усмихва се. Дали да не ӟ

напомня за дъвките и цигарите... Не, правя се, че не я пом-

ня. Така трябва. Затова сме назначени толкова малко.

Прашки, ама много са сладки. Витамини, ама ние ли ги

продаваме. Да, ето им баркода, маркирах ги. Я да видим,

този път ще се сети ли за цигарите и за дъвките? Сети се.

Чао. Чао. Приятна вечер. Прави крачка-две. Пак се връща.

Чакай, какво пък забрави сега? Взе си цигарите и дъвките.

Теб, кукличке...

Не се замислих. Намерих баркода на дясната си ръка.

И се маркирах. Докато се опомня, вече бях пуснала касо-

вата бележка.
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Малка мръсница
�

Говоря ӟ похотливо. В началото си пусна боята. Пог-

ледна ме възмутено, а аз продължих. Блъсна ръката ми

от бедрото си. Очите ни се срещнаха. Мълнии пращаха

нейните. Като не ӟ харесвам, да си върви. Започна да ме

дразни напоследък. Имала нужда от сърдечен приятел.

От татенце има нужда. Разказва ми за някакво свое гадже

от провинцията. Сополиво хлапе, най-вероятно. Предста-

вям си го. Чакам я след лекции, водя я по кръчми. Казах й,

че винаги, когато има нужда, може да разчита на мен. Иск-

рен бях, а тя пълнолетна. Крехка като пиленце, едва напъ-

пила, но достатъчно голяма, за да си прави сметката. Спо-

мена ми нещо в смисъл, че съм семеен. Това не разбрах

за какво го вмъкна. Не съм ӟ говорил нищо за брак, а са-

мо за секс. Настръхна. Не го очаквала от мен. Че какво

очаква. Аз не съм ли мъж! Започнах да я иронизирам. Не

издържа, вбеси се дотолкова, че накрая избухна във весел

смях:

- Ама си образ� - усмихна се, смигна ми и ме щипна

по бузата.

Ето това е естествено поведение. Още малко да за-

мъркам като котарак, поръчах още по едно.

- Доста похотлив си, май? - това го рече сериозно.

- А какво очакваше?

Похотлив съм. Глупости. Опитвам се, но ме разкарват.

Очаквах вече и тя да си е тръгнала.

- Защо си мисля, че ми каза, че изпитваш желание

да бъдеш внимателен?
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Защото ӟ го казах.

- Харесвам дупето ти.

Млъкна, а после се изкиска и това беше достатъчно,

да разкрие нрава ӟ. Разюздано момиче беше. Всъщност,

казвала ми е, че е израстнала почти без родителски конт-

рол. Баща ӟ я виждал веднъж на месеци. За майка си каза

само, че е хубавица, но това беше достатъчно.

- Стар развратник.

- Малка мръсница.

- Мислех те за сухар, наистина те мислех, очарова

ме, знаеш ли. Не че сухарът не ми харесваше. Изненада

ме, не го очаквах. Сериозно. Не си мислех, че ще ми ха-

ресаш и такъв. А ти, кажи ми, не се ли заблуждаваше в

мен?

- В какво?

- Че да речем съм едно объркано наивно хлапе, което

не познава никого в големия град.

- Но ти си такова.

- И което просто иска да се довери на някого?

- Можеш да ми имаш доверие.

- Хм, не знам. Пълен си ми с изненади.

- Щом искаш, можеш и да ми нямаш.

Засмяхме се и двамата. Експлодира изведнъж.

Изчадие от преизподнята. Ръката ӟ се плъзна нагоре по

бедрото ми. Устните ӟ захапаха моите. Чак ме уплаши, но

пробуди един примирил се, пропуснал голяма част от

сладостта на живота младеж у мен. Зашепна ми думи, от

които аз се изчервих, а минавам за безсрамник. Дотол-

кова ме възбуди, че умът ми взе власт над тялото.

- Сега ли? - попитах я.
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- Ако искаш и тук.

Исках го, но се овладях. Беше прекалено.

- А у вас? -  предложи.

- Жена ми е у дома.

- Нищо, и тя ще се включи.

Уби ме. Засмях се и ӟ обясних, че няма да стане.

- Жалко � дръпна се рязко, внезапно охладняла. �

Защо не искаш с две?

- Разбра ме погрешно. Нямам нищо против, но жена

ми�

- Остави ме аз да говоря с нея.

- Не, не я познаваш.

- Никоя не ми е отказвала.

- Сериозно?

- Не ми ли вярваш? - нацупи се.

- Виж, нека да оставим жена ми. Тя е уморена, има

си една сапунена опера. Нека да не ӟ разваляме удовол-

ствието.

- А с моята съквартирантка?

- Какво с твоята съквартирантка?

Не смеех да го повярвам. Твърде хубаво беше. Чак

ме заболя от възбуда.

- Какво, какво! - сопна се. - Искаш ли да го направим

тримата?

- Ти сериозно ли?

- Виж, какво! Или тримата, или нищо.

Помислих си да ӟ кажа: „ще си помисля“, но се упла-

ших да не прекаля. Сега ми беше паднало.

- Каква е тя?

- Ами, много добра приятелка, като сестри сме, при-
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личаме си. Много си приличаме. Ще видиш�

- Добре.

Не съм сигурен казах ли го това: „добре“. Глътнах си

езика. Щипах се в таксито, не сънувах, но на сън прили-

чаше. Не предполагах, че живеела на другият край на все-

лената в някакъв призрачен квартал, в който според мен

трябва не полицейско присъствие, а умиротворители с

БТР-и.

Целувахме се по стълбището. Скъса ми всичките коп-

чета още преди да влезем в стаята. Бутна ме на едно крес-

ло. Поиска да ми върже очите, но като не намери с какво,

само ме помоли да не ги отварям.

- Приличаме си. Много, много си приличаме. Търпе-

ние, глупчо!

Боях се, че като ги отворя, ще се озова в леглото си в

къщи, а моята дебелана ще хърка. Нямах такъв късмет.

- Ето ни и двете� - чух сладкия ӟ смях.

Погледнах и видях плъзгаща се по пода към мен и

оплезила език� кобра.

Дълго бягах, а смехът на малката ме догонваше.

Гони ме, чувам го и до днес.
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Разголеният прозорец
�

Убедена съм, че земята е зрение, надникнало око

през пердето на космоса към божествената същност на

живота.

Кожата ми настръхна. Откъде ми идват тези мисли!

И защо звучат като мъжки? Гласове ли започвам да чувам,

или воайорът отсреща прекалява и не стига, че му давам

щедро това, което иска от мен, но ме и обладава от разсто-

яние. Със свои шантави мисли ме обладава. Малко го

съжалявам. Изобщо не се смущавам. Събличам се. Когато

ми е на душа, много артистично и подчертано еротично.

Толкова е стар, че сексуална възбуда не може да изпита,

но гледа ли, гледа, гледа. Какво вижда! В началото си мис-

лех, че това го изтезава. Преставяш ли си да седиш без

зъби пред порция пържоли. Да беше художник, друга рабо-

та, а той цял живот икономист, книжен плъшок в държавно

учреждение. Хрумна ми, че както някога е броил пари,

без да може да ги използва, по същия начин може да гледа

на недостъпната плът, която няма как да докосне.

Защо му давах зрелището? Убийте ме, не знам! Като

дете пишех измислени думички по стените, за да си блъска

някой главата какво означават и тъй и да не разбере, защо-

то нищо не означават. Сигурно поради същата причина.

Откривах му нещо, което вече не можеше да разбере, а и

пред себе си го правя, защото подозирам, но не съм си-

гурна в мотивите си, а докато не съм сигурна, не може да

се каже, че ги разбирам. Иначе животът е пълна скука и

без да си книжен плъшок в държавно учреждение. Гледа
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си ме. Гледам го. Зрението ми е по-добро от неговото. Из-

питвала съм желание да му позвъня. Най-сладкия си глас

да намеря и да го поканя на чай с мед и лимон, но от една

страна ме е страх да не разваля магията, а освен това да

не вземе да получи удар, та да се чудя какво да го правя.

Нека съм му хобито, някои старци играят шах, други четат

пенсионерски вестници, а той един такъв, самотник. Може

да е нямал такава жена в живота си, а аз съм много хубава.

Нещо като награда съм му, че е живял толкова дълго без

да ме има. На квартеронка приличам със стройната си

фигура и къдравата коса. Гърдите ми са малки, но езически

чувствени. Емоцията им е изразена във формите. Дълги

са бедрата ми. Нека съм му хобито, той е моето. И защо

ли не се чувствам мръсница? Всеки има нужда да сподели

тайна, да открие естеството си. Тялото ми за него е като

символ на душа. Да можеха да я виждат другите през

прозореца на очите ми. А може и да я виждат. Знам ли?

Май обичам да се показвам, както на него, така и изобщо.

Както на него, така и изобщо в онзи недостъпен вид, който

съзира.

Когато съм с приятел или приятелка, спускам заве-

сите. Знам, че с момичета му е по-възбуждащо. Чоплят

въображението му тези завеси. С приятелките просто си

говоря. Пием си джина или кафето, но той не го знае. Подо-

зира, че друго се случва зад завесите и наистина веднъж

едва не се случи, една приятелка твърде сериозно прие

дърпането им. Ще умра от смях, както и да е, доста неловко

положение. Той е виновен, но не му се сърдя. Когато съм

му сърдита, не светвам лампата или си лягам с дрехите.

Сърдя му се, когато не е виновен. В това е изкуството.
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Нещо ми е докривял светът, той го отнася. Трябва да го

разбере. Това е жест на интимност. Зле се отнасяме с

най-близките когато ни е зле, но после обичта ни твори

чудеса. Обичам хавлията да пада от раменете ми. Или да

застана пред огледалото, да се приближа към двойницата

си. Понякога допираме зърна, понякога устни. Гримирам

се тъй, както никога няма да изляза. Слагам килограми

накити на голо или обувам ботушите. Това е рядко. Кич е.

Порнография. Когато имам нужда да кресна, когато знам,

че иска да ме чуе, когато искам да изглеждам действител-

на и от времето си, а не нимфата от реалните му сънища.

Чудя се, много, много му се чудя. Какво получава?

Не за пръв път имам чувството, че чувам мислите му. Отв-

лечените. Като този за земното зрение и космоса. Дразнят

ме. Опитвам се да ги тълкувам. После ми става нежно

под завивките, нежността ме съблича в по-дълбока голота

от тази, която откривам пред очите му...

Заспивам.

Малко след събуждането си на другата сутрин полу-

чих отговор на въпросите си.

Имах неприятности с данъчната полиция. Разбрах,

че разполагат с много прецизна оценка на имуществото

ми, което, разбира се, с пъти надвишава декларираните

от мен доходи.

Ето какво гледал!
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Сътворена от сърце
�

Нещо си мърмореше, галеше бедрото ми. Гальовно и

умело, но не знам защо ми се струваше, и виновно. Ня-

какви букви изписваше.

- Искам да ти призная нещо � усмихна ми се гузно, на

една страна. Изкикотих му се.

Затворих очи и затърках глава под мишницата му.

Не исках сега да приказва, най-малко пък да признава.

- Чуваш ли ме?

- Не.

- Хубава си.

- Знам.

- Но не те обичам.

Страхотно.

- Ама аз съм проститутка � напомних ли му, напомних

ли си...

- Вярно. Така беше. А къде ти е сводникът? Доста

време изгуби с мен.

Какво да му отговоря, че съм глупачка?

- Виж, не разпитвай. Това го няма в тарифата.

- Не си проститутка.

Ясно, че не му се плащаше. Прииска ми се да бъда и

да имам сводник, който да го напердаши. Не ми трябваха

парите му, наистина се забавлявах, но не обичам някой

да ме мами.

- Съм! Ясно? - изсъсках му. - И ще си платиш.

- Разбира се, че ще си платя, но не си проститутка.

- Добре. Щом си плащаш, мога да кажа и че съм сест-
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ра ти.

- Всъщност, все едно � рече го сломено и ми дожаля.

- Какво има? Ти се оглеждаше за проститутки.

- Но срещнах жената, която ми е липсвала.

- Сега любовни обяснения ли?

- Казах ти - не те обичам, но за пръв път, не съм подо-

зирал, че има... знаеш ли, ти много рискува, ако те бяха

видели момичетата в периметъра, не ми се мисли, още не

ми го побира главата, виждаш ли, объркан съм, такава

импулсивност�

Засмях се. Не ми е навик. Сама ще има да се чудя.

Гледам един плейбой в края на средната. Колата ми се

повреди на другата пряка. Тръгнах да търся такси. Върви

по тротоара, онзи, когото цял град знае на чий офис служи.

Оглежда се, не вярва на очите си. И аз не вярвам. За праз-

ниците ли, знам ли защо, но момичета няма. И тогава� По-

чувствах се като преди първия път, когато нямах никакви

планове да се отдам, но изведнъж го реших и го направих.

Пламнах като тогава. Отмалях и настръхнах. Свят ми се

зави. Скука ли? Не знам. Или ми хареса. Той наистина ми

хареса. Отнесен един, очарователен. Приближих се и го

попитах, като докарах гласа си и на акцент: „Момиче ли

си търсиш?“. Изобщо не помислих за риска, ако ме беше

видяла някоя от тях или сводниците ӟ. Приключение ли

ми трябваше или мъж, когото няма да се заблудя, че оби-

чам, а и той няма да ме мами, че ме обича. Изглежда вто-

рото. Уж все обичана, а на тридесет и три съм сама. И

стоя пред телевизора като лелка, и сърфирам като тийней-

джърка. Все на идиоти попадам, писна ми. Не бях пила,

като пияна се чувствах. И ми се губят моменти. Излъгах
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се, че поне няма да съм излъгана. Възбудата от самото

приключение премина в сексуална. Не знаех, че е въз-

можно да се получи толкова хубаво. Просто игра. Бърза

импровизация, в началото. Стана сериозно. Сега ми се

ревеше. Въпреки че се смеех, ми се ревеше. Срам ме беше

да стана, за да не ме види гола. Сега ме разголи, като ми

каза, че е усетил. Защо не се престори! Като е толкова

прозорлив, би трябвало да се досети как ще се почувс-

твам.

- А може още да съм стажантка - рекох сърдито.

Чувствах се омърсена. Вълшебно ми беше допреди

секунди. Сега исках да си пусна душа и цял час да не изля-

за от банята. Но ме беше срам. Срам да стана от леглото.

Що за тип е този?

- Ти ми даде повече. Повече от всички, които съм

имал.

- И какво толкова? - изсумтях.

- Даде ӟ живот!

- За коя говориш? - стори ми се луд.

- Тази, заради която живях. И вече спокойно мога да

умра.

- Какви ги говориш!

- Аз живях доста повече� - целуна слепоочието ми. -

Според медицината трябваше  още като дете да си отида.

И родителите ми се бяха примирили, тя обаче - не. Бореше

се с болката ми. Каза да я направя от нея. Да я направя от

болката. Да използвам болестта си като материал, за да

я създам. Аз съм художник. Рисувам и с масло, и пластики

правя, но основният ми материал е болното ми сърце. То

се влюбваше, но не искаше да се обвърже с някоя, за да
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не я кара да страда. И имах само нея, тази, която правех

от него. Тя не ми даваше да умра. Тя ме накара да се уча

да търся формите. Тя�

- Говори ми. Защо млъкна?

- После имах възможност да си направя транспланта-

ция, но почти я бях завършил. Поне така ми се струваше,

но още дълги, дълги години я преправях. Аз не правя любов,

не правя и секс. Дори ти ми беше модел. Позираше ми.

Засмях се.

- Оневини ме. Вече се мислех за кучка. Виж, с болно

сърце, някак не се връзва да правиш тези креватни

акробатики.

- Не се връзва, че изобщо съм жив.

Изглеждаше искрен. Че беше болен, болен беше, но

не сърдечно.

- Не ми вярваш.

- Да предположим, че казваш истината. Струва ми

се, че обичаш живота. Защо, защо, защо, по дяволите, не

си направил животоспасяващата операция!

- Щях да я унищожа.

- Коя? Въображаемата ти муза?

- Не, не е това. Тя е� Тя е красотата. Тя е самият живот,

без нея целият ми живот би бил и бездруго излишен.

Така го изрече, че почувствах ревност.

- Обичаш я.

- Да.

- А аз къде съм в целия пейзаж?

- Казах ти. Този импулс. Нейният. Тя поиска да ме

има. Просто поиска. Вън от разумното. Вън от принципите

си. Желанието за самото желание. За краткия миг. Пороч-
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на, дръзка, греховна, тя ми даде вълшебството, също както

и ти. Трябваше да срещна това в живота, за да го разбера.

Иначе беше просто усещане без образ. Сега тя е завър-

шена. Чувствам хармонията ӟ. Получил съм всичко, което

може да се получи в един живот.

- Получи една проститутка!- остро му рекох. - За която

ще си платиш!

Станах сърдито. Вече ми беше все едно. Побъркан от

съжаления към себе си самотник. И на една трета от думите

му не вярвах. Изведнъж ме овладя това настроение.

- Получи една проститутка, а можеше да имаш любов

- обърнах глава и му рекох.

Влязох под душа. Пуснах силно струите. Модели. Не

правел любов. Позирали сме му, а той я е рисувал. Рисувал

е своята самота. И си вярва сигурно, че изкуството му ис-

ка жертви. Болно сърце. Как пък не!

Пак си излъгана, малката. Поигра си, хубаво се поза-

бавлява. Само дето не беше проституирала още, и това

направи. И защо�

Дръпнах вратата. Даже не завъртях хубаво кранчето.

Тогава видях толкова ужасяваща картина, че не мо-

жах дори да изпищя. Гърдите му над сърцето се отвориха.

И тя излезе. Алена от стичащото се по тялото кръв. Малко

по-малка от гълъб. Косата ӟ падаше до кръста. Фигурата

ӟ съвършена, всяко мускулче на мястото си, а лицето й�

моето. Имаше криле на гърба. Размаха ги и излетя през

отворения прозорец. За кратко се спря над корниза. Мах-

на ми с ръка, а после се стрелна нагоре.

Дупката на гърдите му се затвори. Не остана и драскоти-

на. Потърсих пулс.  Нямаше, а усмивката му беше щастлива.
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Професия - затворник
�

Свободното работно място беше обявено в бюрото

по труда, оттам ми предложиха работата. И за да не ми

прекратят регистрацията, съгласих се. Странно ми се видя,

но какво се учудвам. Какво ли не става днес, а служител-

ката беше достатъчно отзивчива, за да ми обясни. Упъл-

номощен ще съм от състоятелен, делови гражданин, осъ-

ден по настоящите закони, за нещо си, което не ми влиза-

ше в работата, да прекарам вместо него годините в затво-

ра. За което ще получа заплащане, а държавата ще си

взима данъците, включително данък добавена стойност,

от покупко-продажбата на свободата ми. Няма губещи.

За престъплението той е осъден. Моето досие остава чис-

то, но просто продавам свободното време, което имам в

излишък. Огледах се за скрита камера, не забелязах. Щип-

нах се няколко пъти, не сънувах. Дъщерята умря от смях,

каза ми, че ще ми носи ябълки. Жената ме изгледа с недо-

верие и ме попита  квалификацията ми на ядрен физик

поне важи ли за затворник. В кръчмата не споделих с нико-

го, за да не ми завидят, направят черна магия и да се про-

валя и в това си начинание, както с всички досега. Не ми

се вярваше и когато подписах договора и получих аван-

совата сума.

После изобщо не ми се искаше да вярвам, но вече

бях затворник. След третия месец се превърнах в квалифи-

циран затворник. Знаех как да изпрося фас, да го пуша в

продължение на три четвърти час. Да заменя мръвка за

развален домат и обратното. Да вдигна температура и да
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ме заведат в стационара. Да си пазя задника и да ръмжа,

за да плаша околните. Да играя на шах без фигури, а също

и да залагам на надбягвания с хлебарки. Накрая натрупах

цяло състояние и си купих топ-спринтьорката Черната бу-

ря, но един идиот ми я смачка, сбихме се със заострени

лъжици, едва не го убих и тогава надзирателят се показа

истински човек, че историята се потули. И без това се

страхувах, че ще ми се наложи да направя някаква

щуротия, за да не ме освободят предсрочно за добро пове-

дение, което за мен щеше да си е съкращение. Колегите

не ми вярваха в началото, че съм платен. После аз не им

вярвах, че са безплатни. Просто не искат да си казват, за

да им е лека службата, но кой върши днес нещо без пари?

Дори на война вече се отива за заплата, любов отдавна

няма без заплащане, а защо един богат да не може да си

плати на професионалист да понесе наказанието му?

Свиквам все повече, почти щастлив съм. Чудя се, защо

не съм напълно щастлив? Всичко ми изглежда вече толко-

ва нормално. Имам си работа. Дъщеря ми винаги ме е

обичала, но сега вече ме и уважава. Жена ми не спи с

мен, но в очите ӟ чета доверие, каквото преди не е изпит-

вала. Изтегли и заем. Прекроила лятната кухня, казва, че

било разкошно. Гори от нетърпение да я видя, пита ме

смятам ли след съкращението да си намеря следваща при-

съда. Чудя се какво да ӟ отговоря. Да ӟ кажа, че се чувс-

твам зле, няма да е мъжки. Да ӟ спомена нещо за свобо-

дата, ще прозвучи лекомислено и безотговорно,  а цял

живот съм бил лекомислен и безотговорен. Усмихвам се

като идиот. Тя си отива. Праща ми въздушна целувка, а на

мен ми става тъжно, тъжно, тъжно. В килията ми има убиец,
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но какво право имам да се отвращавам от него? Тук ми е

колега, едно и също вършим. Високомерие ще е от моя

страна да си мисля за някакви си ценности. Бих го четири

пъти на карти. Не ми утихва сърцето, иска ми се да се

прибера при жена си, но като си спомня, че пак трябва да

си търся работа, малко ми поолеква, дори заспивам.

Последния месец чаках изтичането на присъдата с

нетърпение. До този момент всички пари, които получих,

бяха авансово. По мои изчисления при приравнението щях

да взема крупна сума. Можех да купя и кола, пак по мои

изчисления. Последната седмица почти не спах от

равносметки. Трудно щеше да ми бъде нататък, но реших.

Никога, никога, никога повече тази работа. Друга ще си

намеря. Каквато и да е, но друга. Щом и с тази успях да се

справя, че дори радостни мигове да имам, значи съм спо-

собен каква ли не още да свърша. Само не тук. Само не

тук. Сега, преди края, осъзнавах, колко ми е тежало през

останалото време. Какво ще кажа на жената, като ме попи-

та имам ли планове за следваща присъда? Нищо. Ще отла-

гам, ще отлагам, докато си намеря нещо по-прилично от

това. Малко още остава.

Излязох, но не стигнах далеч. Арестуваха ме. Всичко

се оказа незаконно. Не взеха сериозно показанията ми,

че работата ми е предложена от бюрото по труда. Дори

се оказа, че служителка, подобна на онази, която описах,

няма. И понеже не намериха другия виновник, някъде из

света беше, пак аз излежах присъдата.

Този път не очаквах някой да ми плати.
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Виртуална нежност

Тя: - Влизам за кратко в скайп, искам да си изясним...

Той: - Така ме зарадва...

Тя: - Не бързай да се радваш! Казах, искам да си

изясним нещата между нас. И спирам, дотук!

Той: - Буквите искрят като очите ти...

Тя: - Глупаво, любовнико. Глупаво.

Той: - Пръскат се от гняв. Виждам искрите, кълна ти

се.

Тя: - Ще прекъсна.

Той: - Ще си мисля за теб.

Тя: - Ха-ха! Щял да си мисли.

Той: - Добре, де. Няма да си мисля.

Тя: - Охо! Още не ти се е случило, за да бъдеш сигурен.

Той: - Изобщо не съм сигурен. Свикнах с теб. Ще ми

липсваш.

Тя: - И какво толкова ще загубиш? Знаеш ли, не

обичам това клише: „ще ми липсваш“, егоистично е.

Притежание, което си изгубил. Някаква твоя част, която

не означава нищо сама за себе си.�

Той: - Честно, не те разбирам.

Тя: - И аз не винаги се разбирам.

Той: - И за това ти трябвам. Да се разбереш чрез

мен, а ми говориш за егоизъм!

Тя: - Виж!

Той: - А ако аз прекъсна?

Тя: - Няма да го направиш!

Той: - Ако все пак го сторя?
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Тя: - Няма да е честно.

Той: - И защо ще е честно, ако го направиш ти, а ако

аз го сторя - не?

Тя: - Просто ще си остане неизясненото.

Той: - Сега блести печал.�

Тя: - Сериозно ли виждаш искри и блясък?

Той: - Да, като очи са буквите ти.

Тя: - Защо говориш за очи, които не виждаш?

Той: - Нещата за очите ли искаш да си изясняваме?

Тя: - Не. Да. И за тях. Всъщност вече не помня.

Той: - Трябва ли да се караме? Твърде самотни ще

сме тази вечер.

Тя: - А в останалите?

Той: - Невинаги.

Тя: - Така ти се струва.�

Той: - Само ти изпълваш празнотата ми.

Тя: - Клише.

Той: - Вярно е.

Тя: - Не знаеш какво говориш. В теб говорят

клишетата. И сам си клише. Писна ми от теб.

Той: - Изяснихме си го май?

Тя: - Нищо не сме си изяснили.

Той: - „Писна ми!“ - това изяснява всичко.

Тя: - А зад него?

Той: - То е началото.

Тя: - Лесно оправдание.

Той: - Възможно ли е, когато си писнал на някого, да

направиш нещо за него?

Тя: - Поне можеш да го изслушаш, а не да говориш

за искри и блясък в буквите.
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Той: - Виждам ги, сериозно.

Тя: - Глупчо!

Той: - Искам да те видя.

Тя: - Престани, няма да стане.

Той: - Искам да видя искрите и блясъка. Да ги видя в

очите ти. Да те помириша. Хубава си. Имам нужда от

красотата ти. Тя ме пази от отчаянието. И да избърша

сълзите ти имам нужда. Може и да са пресилени, може и

да са престорени. Знаеш ли, ще им повярвам. Ще им

повярвам, защото имам нужда от тях, защото без тях май

аз щях да се просълзя, а те ми дават възможността да се

почувствам силен, като ги избърша.

Тя: - Ще ти се.

Той: - Добре, няма да си бършем сълзите. Искам

просто да те видя.

Тя: - Няма да стане.

Той: - Самотата ще те убие.

Тя: - Ти ще ме убиеш.

Той: - Само любовта убива.

Тя: - Какво! Тъпо.

Той: - Добре, де. Убиват и психопатите, и тези, на

които им се плаща, убиват и наркотиците, убива и слънцето

в пустинята, убива и глупостта, бомбите и лошите шофьори.

Убива и липсата на късмет, а също и прекаленото късмет.

Защото всичко прекалено убива. Едно не убива обаче.

Безразличието на човека и към човека, с когото

живееш.�То няма да даде живот, но не може и да го отнеме.

Твърде слабо е. Може да измъчва, болката да прилича на

убийствена, но твърде силни сме, и се справяме с нея.

Ставаме, събираме си багажа, изчезваме. Нищо не ни
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връща назад. Защото назад е онова безразличие, което

за нищо не става...

Тя: - Говори ми, моля те. Защо прекъсна?

Той: - Искам да те видя.

Тя: - Както първия път?

Той: - Да.

Тя: - Тогава не се бяхме виждали.

Той: - И както втория път.

Тя: - Тогава ни делеше разстояние.

Той: - И както третия път.

Тя: - Тогава все още не живеехме заедно. Сега сме

от година, а аз съм в другата стая и съм завъртяла ключа

и се бях заклела поне три дни никакъв... Проклет интернет.

Обичам те!
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Искаш ли я?

- Искаш ли я? - посочи я, русата, облегнатата на бара.

Не, не беше проститутка. Жена със стил, дори малко затво-

рена изглеждаше. Тъга се четеше по лицето ӟ. За секунди

видях изражението ӟ отблизо. Очите ни се срещнаха. Кра-

тък диалог с усмивки, забравен след мигове и от двамата.

После седнах, той се приближи до нея. Имаха спор, изглеж-

да остър, но бързо го разрешиха. Постояха заедно.

Говореха си за нещо тривиално, дори хора като тях

си имат бит. Той се опитваше да подхвърля шеги, тя да се

усмихва. Застаряващ плейбой и изглежда съпругата му,

която можеше да му е внучка. Отклоних поглед. Хубава

беше, даже много хубава. Направих опит да напиша стих

за изражението й, онова � тъжното. За краткият ни диалог

с усмивки. Нищо не се получи. Поръчах си трето. Поглед-

нах часовника. Ако съм имал задължения, забравили са

ме. Не извадих телефона от джоба, когато позвъни. По-

неже не спираше, мушнах ръка и го изключих. Защо ми

беше досаден светът? Просто настроение. Погледнах от-

ново към бара. Нямаше го. Изглеждаше нетърпелива.

Забелязах, че гаси цигарата до половина. Кашлянето му

ме стресна. Не разбрах кога се е приближил.

- Ще ме поканиш ли? - попита ме. Изкуствени зъби

блеснаха като перли.

Посочих му стола.

- Хубава е, нали?

Неприятностите започваха. Смятах да стана.

- Хей, я се успокой. Приличам ли ти на ревнивец? Не
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отговаряй. Тя ти харесва. Привлича те. Неспокоен те пра-

ви. Аз умея да чета лица. И погледи. Вярвам на очите си, а

не на ушите си. Думите са мъгла. Ловко движение, с което

илюзионистът отвлича вниманието на публиката си. Кой

е илюзионистът ли? Ами съзнанието ти, млади човече, съз-

нанието ти. А коя е публиката? Онова в гърдите и в сли-

повете ти, и всичко под кожата ти. Взряло се е в ловкия ма-

нипулатор и увлечено е забравило, че съществува, но� Съ-

ществува си, аз го забелязвам. Защото умея да чета лица.

И погледи. И вярвам на очите си, не на ушите си. За това и

имам просперитет. И не само. Чакай да се спра, че тръгна

ли да се хваля, ще затворим заведението, без да сме стигна-

ли до същността на разговора. Кажи ми: искаш ли я?

- Кой не би я поискал...

- Отговорът ти е красив и не означава нищо. Аз съм

практик. Щом те попитах, искаш ли я, означава, че можеш

да я имаш.

Потрепнах. Стана ми не само неловко, но и гадно.

- Искаш ли я? � отново зададе въпроса си. � Нямаш

проблеми. Само потвърди с думичка това, което бие на

очи. С една думичка го потвърди,

за да си наясно сам.

Изгледах го, а погледът ми не беше мил. Той се засмя.

- Приличам ли ти на сводник?

Определено не приличаше.

- А на перверзник? Приличам ли ти?

Определено приличаше.

- Виж, нещата не са толкова прости - промени интона-

цията си, заговори като човек с проблеми. - Да речем ня-

кога си, когато тя е била някоя друга, съм направил нещо
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си, не те интересува какво, а и бездруго съм забравил.

Направил съм го за нея. Нещата са се усложнили заради

чувството й, че ми е длъжница. Заблудила се е, че иска да

ми бъде съпруга. Заблудила ме е, че иска да ми бъде съп-

руга. Заблудил съм се, че искам да ми бъде съпруга. Заблу-

дил съм я, че искам да ми бъде съпруга. Само че обичам

свободата си, а погледни я, тя не е жена, на която ӟ отива

ролята на наложница. Приела я е. Тя се вселява в ролите

си. Заблуждава се, че е героините си, а тази, която е изб-

рала, макар да няма общо с нея, заплашва да ӟ остане

доживотна. Аз вече остарявам. Понякога ӟ липсва мъжът.

Така, ако продължаваме, бих предпочел да намрази мен,

защото в противен случай ще намрази себе си, а тя опре-

делено не го заслужава. Много е мила. Да се разделим,

не става. Свикнали сме, обич има между нас. Най-вече

отговорност. Моя към нея, нейна към мен, а тези отговор-

ности са нещо повече и от обичта ни, защото и двамата

не сме най-отговорните хора и единствената отговорност

сме си един на друг, а това изобщо ни прави хора.

- Изчезвай. Обичаш я.

- Разбира се, нали това ми е думата. Искам свободата

си. И другите жени, които все още мога да имам, докато

мога да имам. Тя ще се пръсне. Ухае на километри на въз-

буда. Ще причини катаклизми или по-вероятно � ще увехне.

Не иска да ме мами. За това, аз искам тя да знае, че аз

знам. Разбираш ли ме?

- Има професионалисти.

- Това е гадно.

- Чудно. Каза, че си практичен човек. Какво му е гадно,

те си вършат работата.
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- Да. Но не и с жена ми - погледът му блесна. - Тя има

нужда от чувство, а ти го издаваш.

- То може да усложни�

- Ами, може. Да, може. Поемам риска, защото тя го

заслужава. Ти я искаш, разбрах, че и тя те иска.

- Слушай...

- Нелепо се чувстваш. Хайде, забрави. Остави на лов-

кия свой илюзионист да те забавлява. След малко ще из-

веде всичките ти страсти на сцената си и ще ги хипноти-

зира. Истината не е за теб. Понякога е изненадваща, из-

лиза от стандартите на моралните възгледи. Като ярка

светлина е, към която се изисква време да настроим зре-

ние, иначе нищо не се вижда. И нас хвана неподготвени.

Чудя ти се.

- Възможно е да има друга жена�

- Не и такава, която би имала против. В твой маниер

не пие обвързан човек. Казах ти, че мога да чета и вярвам

на очите си, а не на ушите си. Хайде, чао. Аз ще се разходя.

Помисли. Или по-скоро спри да мислиш. Мисленето не

винаги ни прави по-умни.

„Не и такава, която би имала против.“ С тези думи ме

довърши. Прав беше, а аз наистина, наистина я исках. И

тя хвърли поглед през рамо към мен. И се усмихна. Може

и така да ми се е сторило. Той сложи ръка на рамото ми и

ми прошепна в ухото:

- Ако се решиш, кажи й, кажи ӟ нещо за коляното ӟ.

Тя харесва.

Май се забърквах в лоша история. Не съм такъв къс-

метлия, че да ми се случи. Има нещо подмолно. Това не е

жена, която да се остави да бъде измъчвана от липса на
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сексуална близост. Иначе думите му звучаха логично. Как-

во искат тези двамата от мен!

„Спри да мислиш. Мисленето не винаги ни прави по-

умни.“

Глупаво се изправих и тръгнах към нея. Трябваше да

кажа нещо за коляното й, но заговорих за рамото ӟ. Ус-

михваше се, мисля, че казах, че на това рамо би отивала

роза, но не татуирана, а поникнала от него. Глупост беше

и тя ми го каза. Засмях се, после заговорихме за друго.

След това излязохме прегърнати. Не знам какво ми стана,

но казах на таксиметровия шофьор стар адрес, на който

съм живял преди години. Едва когато слязохме, а вече

валеше, си спомних, че живея на другия край на града, но

пък забелязах нов хотел.

Сутринта се почувствах зле. Спомена ми, че ме обича.

Мълчах, мрачно мълчах. Замълча и тя. Гледаше ме винов-

но, после сърдито. Още по-зле ми стана. Накрая ӟ рекох:

- Той те обича. Много те обича.

- Кой? - попита учудено.

- Мъжът ти.

- Той, такова�.Откъде го познаваш. С него сме разве-

дени от години. Мисля, че свири с групата си в някаква

кръчма в Сингапур. Познаваш ли го наистина? Да не ти е

любовница?

- Имам предвид онзи възрастният туз. В бара.

- Не мога да се сетя.

Доста думи трябваше да изразходвам, за да го опиша

така, че да се досети.

- Аха� Да. Странен човек, така и не разбрах откъде се

взе. Наистина не го познавам. Нямам представа кой е.
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Храмът на насладата

Някой трябваше само да се усмихне и - влизаше. При

това нямаше хубава усмивка.

На друг се налагаше да принесе в жертва угоен телец.

На друг - капка кръв.

На друг - десет.

Четиридесет и пет капки кръв.

Сто и осемдесет капки кръв.

Или всичката кръв. А понякога и тя не беше

достатъчна.

Един принасяше в жертва сърцето си.

Друг разума си.

Имаше и такива, които принасяха в жертва цялото

си семейство.

Други имаше, които просто трябваше да си орежат

ноктите или да креснат силно, да се разплачат за пръв и

последен път, или да се разплачат, както и без друго са

свикнали да правят пред всяка врата.

Беше достатъчно за някого да си смени прическата,

а на друг се налагаше косата му да побелее или да окапе.

При всеки беше различно. Никой не беше в състояние

да опише ритуалите, извършвани в него. Забравяше за

тях, още щом излезе.

Цяло състояние да принесеш в жертва, не беше гаран-

ция, че ще бъдеш допуснат в храма. Смачкана банкнота

понякога можеше да отвори дверите му.

Не помня своята жертва. Пълна амнезия. Жертва са

ми били самите спомени. Не знам има ли по-тежка. Не
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знам дали не е по-скоро награда. Като не помня нищо,

означава ли нещо за мен? Не помня името си. Нито някой

чака ли ме вкъщи. Къде е къщи, има ли го? Не ми се струва,

че някой тъжи за мен, а е възможно. Свободен съм от уг-

ризения. Плаша се да не си спомня нещо. Като след разюз-

дана пиянска нощ, но ако след нея се губят часове, сега

ми се губеше цял един живот. Чувството е страшно. Искаш

да си спомниш, а се боиш да си спомниш. Празнотата е

населена с ужасяващи варианти на всевъзможни твои

постъпки.

Опитвам се да забравя, че искам да си спомня. Опит-

вам се да забравя, че съм забравил, че има какво изобщо

да си спомням. Да си кажа, че стойностно е настоящето.

Черната дупка на страховете ме дърпа назад, а назад вече

няма нищо.

Пристъпвам в храма. Храмът на насладата.

Отвън изглеждаше малък. Отвътре се е ширнал, зала-

та е колосална. Блещукат стотици свещи по пода, пръснати

хаотично. Има няколко свещи с размер, близък до човешки

ръст. И са моделирани като женски тела, восъкът се раз-

тапя и губят форма. Като че ли от наслада, и въпреки това

гледката е някак печална.

Виждам в гръб седнали на пода жени. Наредени в

идеални редици и колони. Всички са с гръб към мен. При-

вели глави. Всички са с булчински одежди. Не виждам

лицата им. Свити са и са в гръб. Неподвижни, но си личи,

че са живи.

„Една от тях можеш да освободиш! - казва жрицата,

после се засмива. - Като казах: „можеш да освободиш“,

имах предвид, че може да си тръгне с теб�“
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Оглеждам се, не виждам жрицата, но я чувам.

„А дали ще е по-свободна с теб, е относително - пак

се засмива. - Трябва да пробудиш някоя. Приближаваш

се и отмяташ булото от лицето ӟ. Тя ще те хареса, но само

харесаш ли я ти, ще можете да напуснете храма двамата.

Имаш право на толкова опити, колкото жени има тук. Тряб-

ва да ти кажа, че пробудят ли се веднъж, не заспиват.

Остават да прислужват в храма. Като мен. А сега в него

те се разтапят от наслада. Кратко живеят, аз вечно, но не

съм сигурна кое е за предпочитане.“

- Значи мога завинаги да я лиша от насладата в опита

си да я направя щастлива?

„Добре си разбрал.“

Помислих си, че е добре да си тръгна, но тя изглежда

не одобри решението ми.

„Ти си единствената им надежда, а между тях е и тази,

която наистина може да си тръгне с теб.“

Изпълни ме решителност. С един замах разголих

лице. И то беше прекрасно. Синя магия бяха очите й, без-

краен летен празник, игри на разума и радостна глъч, чис-

ти простори и много, много обич и усмивки. Всичко имаше

в тях, за да ме направят щастлив. Кожата гальовна, палави

лунички се смееха. Устните ӟ плътни. Косите ӟ златисти,

блестяха сред свещите. Влюбих се, безкрайно щастлив

бях, че от първия опит успях. От първия още.

Хванах я за ръка, но жило се впи в сърцето ми.

Не стана ли твърде лесно? И това е първата. Не съм

видял друга. А ако следващата е по-красива?

Едва ли, но нека си докажа. Реших да се възползвам

от възможността си. Не мислех, че така ще отнема нас-
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ладата на другата, ако, както очаквах, не ме привлича тол-

кова.

Изненада ме разтърси. Беше пълна нейна двойница.

С коя да си тръгна? Те са една и съща.

Не са истинската.

Отрих третата � идентична на двете.

Четвъртата � идентична на трите.

Петата, шестата, седмата�.бяха еднакви.

Открих всички лица, без да почувствам онова, което

почувствах, когато открих първата.

Напуснах храма сам.
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Дърво на греха

Не понасяше това дърво. Твърде разюздано разтваря-

ше клони, освободено, нескромно. Приличаше на човек,

който хвърля сянка. Мястото му не беше тук, а в гората. Не

пред неговия прозорец. Не да крие чудесата, които му отк-

риваше слънцето. Пищно � да, пищно беше. Само за себе

си прекрасно, но пречеше. Задушаваше зрението му. Пра-

веше стаята му да изглежда по-малка. Не, не го понасяше.

Лете криеше от жеги, но това могат да свършат и щорите,

но и да бъдат вдигнати винаги, за да се открие панорамата.

Чуруликаше, довеждаше до полуда. Колко птици събираше,

знаеше изглежда само Господ, но вероятно и Той си за-

пушваше ушите, за да заспи. Блъскаха се птиците в стък-

лата. Веднъж отряза клон, който щеше да проникне в стаята.

Есен отвореше ли прозорец, стаята се застилаше с листа.

Намираше кокошинки чак в кухнята. Падаха клони по трото-

ара. Стеблото дебелееше и напукваше плочите.

Преди години искаха да го отсекат. Тогава сам го за-

щити. Не се позна, учуди се на себе си. Побесня. Води войни.

Дори психологически притисна общински служители. Беше

като побеснял кръстник. На всичко беше готов, само да за-

пази дървото, което мразеше. И успя. Защо, не знаеше, не

знаеше, не знаеше...

Обливаха го пламъци насън. Възбуда плъзгаше устни

по него и се глезеше. Откриваше му невероятни картини.

Приказна еротика от друга планета. Клетките му се пре-

връщаха в прожекционен апарат, желанията им придоби-

ваха форми, трептящи върху екран, скрит от погледа му.
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Горски нимфи чуруликаха, приближаваха се, целуваха се

и се галеха, тутакси изникваше дървото и ги криеше от

поглед. Глътваше ги в рошавите си шубраци, птиците в тях

пак надаваха пронизителни гласове и го пробуждаха.

Дървото господстваше над зрението му. До сутринта

оставаха толкова часове. Не можеше да заспи. Но и да

заспеше, дървото пак се пречкаше. С жена му в пос-

ледните месеци често дори не спяха един до друг. Разби-

раше я, умората ӟ идваше в повече. Работата, децата, май-

ка ӟ беше болна, звънеше постоянно, притесняваше я.

Искаше да остане с нея през нощта. Имаше случаи, в които

старата му се присънваше като дървото. Не беше лоша

жена, някога прекрасно се разбираха. Болестите ӟ я под-

лудяваха. Не искала да го чуе, не искала да го види. Не се

бяха карали. Поведението ӟ можеше да си обясни само

със здравословното ӟ състояние, което ту се подобряваше,

ту влошаваше. Избиваше на мисли, в които без да иска ӟ

пожелаваше злото, но дървото вече мразеше до смърт.

Отсреща имаше светлини, рекламни, глупави, но в

безсънните нощи над тях се мечтае. Не искаше да светва

нощната лампа. Направеше ли го, нямаше да издържи.

Ще разгърне книга, а очите му отслабваха.

Лягаше, а стаята беше толкова, толкова мрачна. Мъж-

дукащите светлинки, намиращи си път през буйната расти-

телност пред прозореца, приличаха на отчаяните призра-

ци, на някогашните живи надежди.

След една от тези нощи огромен клон се строши и ед-

ва не прегази детска количка. Майката беше в шок. Крайно

време беше. Отиде в гаража и взе резачката. Неочаквано

изпита чувството, че ще отреже себе си. Ще изпразни ста-
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ята си от половината мебелировка, тази половина, която е

свързана само със сантиментални спомени и представлява

голяма душевна ценност за него. Младини, тя е загърната

със сладки светлосенки. Играят по гърдите й, по корема й,

по бедрата й, приличат на нощница, тя не прилича да е от

този свят, двамата не прилича да са на този свят. Липсва

само ябълката в ръката й, само ябълката в ръката й, а иначе

змия имат в аквариума. Гледаха си я някога. На деца

приличаха. Макар и пълнолетни, като деца се държаха.

Криеше дървото стаята им не само от пространството, а

като че ли я скриваше и от времето, но то нахлуваше през

вратите, през процепите, през другите прозорци. Различен

дъх и дух придаваше на стаята, на малкото, което имаха в

нея. Точно в тази стая. Запали резачката. Болка сряза

корема му. Все едно в себе си първо впи металните зъбци,

а после в стеблото. Щяха и да го глобят, но това му се стори

маловажен проблем. Прилоша му. Облачен септемврийски

ден беше и пак стаята му се струваше болезнено осветена,

ограбена и празна. Часове траеше състоянието, унесе се в

тях, поспа около половин час, а когато се събуди, посрещна

новото с нови очи. По-просторно беше, както и очакваше,

както се и надяваше, че ще бъде някога, много, много години.

Просто не му даваше сърце да отсече живо дърво, но то

пречеше. Преди свечеряване пак поспа. Така щеше да бо-

дърства цяла нощ, но точно това искаше. Най-после мо-

жеше да огледа нощ-ната улица през прозореца си.

Първото, което видя, беше отсрещния прозорец. На-

ложи се да намери театралния бинокъл.

Колко ли време дървото е криело?

Жена му. Правеше любов...




