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За Джесика

Тя можеше да посочи всеки.
Имаше още
двайсет и
две други
деца в класната стая
и всички до
едно бяха вдигнали ръце. Франсис беше изпружил своята. Също и Теди. И Джина, разбира се. Дори
Ник Блонски, който обикновено си трайка от1

зад, наврял молив в носа си, беше вдигнал ръка.
Тя можеше да посочи някой от тях, нали така?
Познайте обаче кого посочи.
Госпожа Годфри вечно
ги върши едни такива.
Задължително ме посочва, когато не знам
отговора. Да не говорим, че веднага разбира,
че не го знам. Нали сте
чували хората да казват, че кучетата надушват страха? Същото важи и за госпожа
Годфри. Тя е като куче.
Едно огромно, грозно, гаднярско кучище.

2

Аз започвам да се смалявам на стола. Целият
клас ме е зяпнал. Ушите ми пламват, след това
и бузите. Усещам как ситни капчици пот избиват по челото.

– Е? – излайва тя.

Чувал съм, че в средностатистически дни, човек
използва десет процента от умствените си възможности. Докато седя с уста пресъхнала като
торба с пясък, определено имам нужда останалите деветдесет процента да се включат. Само
че умът ми е напълно празен.
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Госпожа Годфри отстъпва от черната дъска и
тръгва към мен. Май е бясна. Не, още по-зле е.
Направо е обезумяла. Лицето Ӝ е поруменяло. Забелязвам ситни пръски слюнка в крайчетата на
устата Ӝ. Голяма гадост. Стягам се...
И в този момент звънецът бие!
И продължава да бие. Изобщо не спира. Само че
този звук по нищо не прилича на училищния звънец. Повече прилича на...

СЪНУВАЛ СЪМ!! Примигвам с усилие, след това
въздишам от обзелото ме невероятно облекчение. Не помня някога да съм бил по-щастлив
да чуя будилника. Не че съм готов да стана или
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нещо подобно. Затварям отново очи и се тръшвам на възглавницата. Хър-р-р...

Хей, много ти благодаря, тате. Точно това е начинът да ми поднесеш истината нежно и тактично. Похвално отношение, точно като за родител.
Всъщност, родителските му грижи съвсем не
са лоши. Той приготвя най-противната яхния с
риба тон, която можете да си представите, но
пък е напълно безобиден – особено в сравнение с
разни психясали татковци, които съм виждал
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на футболните мачове
от младежката лига.
Просто татко е малко
завеян. Няма никаква
представа какво е да си
на мое място.
Ами да, той кога е бил
в началното училище –
преди трийсет или четирийсет години, нали?
Според мен, е забравил
какво е да си като затворник по цял ден в сграда, която смърди на смес от тебеширен прах,
амоняк и месо с тайнствен произход. Няма никакви спомени какво е да си най-обикновен шестокласник.
Не че аз съм най-обикновен шестокласник. Добре, де,
признавам, че не съм
точно отличник, но я
ми кажете нещо. Когато попадна в истинския свят, ще има ли
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човек, на когото да му пука, че не
знам кой е бил вицепрезидентът
на Уорън Г. Хардинг? (Хич не се
преструвайте, че знаете кой е
бил, защото изобщо не знаете.)
Важното е, че предпочитам да
използвам таланта си за нещо
по-съществено от безумното запаметяване на безполезни факти. Аз съм създаден за велики дела.
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