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Един дребен, мършав продавач в „Икеа“ със светлочервеникава коса и огромен нос ме потупва по рамото. Боже мили,
благодаря ти, че не изглеждам така!
– Мога ли да Ви помогна?
Не можеше. Дори ако в „Икеа“ се продаваха комплекти
бръсначи марка „Суицид“ или пък въжета „Обеси-се“. Всъщност, не знам колко дълго бях стоял пред триместното канапе
тип „Караланда“ с възможност за добавяне на още елементи.
Също толкова загадъчен остава въпросът, защо изобщо се намирам тук: в крайна сметка за един необвързан няма нищо
по-неподходящо от това да прекара дъждовен октомврийски
съботен следобед в „Икеа“. Сто процента причина за това е фактът, че там не можеш да срещнеш необвързани. Нито един!
Разхождат се ухилени до уши щастливи двойки с или без деца
и обсъждат дали люлеещият се стол тип „Гулхолмен“ отива на
канапето тип „Екторп“, или не. Не отива, ще ми се да извикам
– отива точно толкова малко, колкото вие на настроението ми,
с вашите еснафски маркови пуловерчета и смъртоносно скучното ви стандартно семейство тип „Предградие“.
Няма друго място на света освен „Икеа“, където един необвързан да е принуден по-хладнокръвно и по-недвусмислено да
почувства цялото си лично падение. Направо в целия му бля7

сък. „Икеа“ – това не е магазин за обзавеждане, това е перфиден
скандинавски метод да те тласнат по пътя на отчаянието, който
те отвежда през собствената ти нищета директно към тридесет
жълто-сини каси.
Дневна. Бъдете заедно. С приятелите или с любимия човек.
Баам! Право по мутрата. Бъдете заедно? С кого? Имам само
един приятел и той е тотален мизерник, при това дебел. А „любим човек“ вече съвсем нямам и по тази причина нямам и необходимост от триместно канапе. Много благодаря!
Спалня. Любовно гнездо. Място за забавления. Подслон за
нежността. Кътче за двама. Бъдете щастливи.
Вече съвсем ясно виждам големите букви на заглавието във
вестник „Билд“: Клане в рекламна агенция – фрустриран необвързан убива десетима автори на текстове за каталога на
„Икеа“ с комплект тигани тип „Брузлон“. Ще ми пишеш текстове, а? Мри в кофите! Мамка ти, много благодаря! По мое
мнение, необвързани трябва да се допускат в „Икеа“, само ако
ги придружава приятел или професионален терапевт. Аз със
сигурност бях тук за последно. Пътувах цели проклети двадесет километра, само за да намеря нещо, на което да седна, когато ми писне да стоя прав или да лежа. Тогава най-накрая виждам кресло, каквото искам да си купя.
Една образцова двойка, която струва ми се съм виждал на
десета страница от каталога на „Икеа“, със смях се стоварва
върху леглото „Легни-си“. Двамата започват тъпанарски да се
мляскат. В следващата секунда за пореден път осъзнавам, че се
намирам вече в четвърта фаза „Необвързан“.
„Необвързан“ първа фаза:
Току-що си се разделил с бившата си и изпълнен с енергия
за живот, се обаждаш отново на типовете от почти забравената
ти компания за пиене, само за да установиш, че те междувременно са развили съвсем други интереси. Интереси, които ня-
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мат нищо общо с бира „Бекс“ и свалки. Логично. Ти направи
точно същото, когато си намери поредната приятелка. Все пак
от съжаление те канят да прекарате една вечер заедно в уютна домашна обстановка пред телевизора. Естествено, никак не
ти се иска да хрупаш фъстъци и да зяпаш как Томас Готшалк
открива осемхилядното предаване на облозите си, докато холът постепенно потъва в хармония тип „миличко-скъпичко“.
Бившата ти се превръща в новия ти враг. Приписваш ѝ цялата вина за разпада на връзката ви, разправяш го на приятели,
познати и из всички булевардни списания. После настъпваш
педала. Записваш се във фитнес клуб – ще блъскаш до последно
и ще можеш да имаш всяка. Но няма да поискаш. Все още не!
„Необвързан“ втора фаза:
Животът ти се струва страхотен и пълен с възможности.
Вече два пъти си ходил в новия си фитнес клуб и на курса по аеробика сте взели основните стъпки. Разбира се, все още изглеждаш като модел на „Келвин Клайн“, който е висял цял месец
на пиацата пред някоя гара, но вече се радваш на оформените
си коремни мускули, които преди си гледал само на кориците
на списание „Man‘s Health“1 в супермаркета. Доколкото чуваш,
бившата ти също все още не си е намерила нов партньор. Междувременно за всеки случай се оглеждаш за някоя нова – ще е
пълен провал, ако парашутът ти се отвори СЛЕД този на бившата ти.
„Необвързан“ трета фаза:
Парашутът на бившата ти ВЕЧЕ се е отворил. Видели са
ги заедно, той ужким имал супер мускули. Все още се бориш
с основните стъпки на аеробиката и се молиш няколко готини
мацки да се запишат на курса в скоро време. Това обаче така и
не се случва. От ентусиазъм си пропуснал да забележиш, че си
1

„Мъжко здраве“
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сключил двегодишен договор с най-известния гей фитнес клуб
в града. Записваш се на безобразно скъпа екскурзия до някакъв
увеселителен център за необвързани и действително вярваш,
че там няма начин нещо да не ти падне в ръцете. В същото време, потискаш тайно животинския страх, да не би да се окажеш
единственият, който ще бъде закаран от Еър Берлин обратно в
Кьолн, без да е преспал с нито една. Естествено, все още вярваш в успеха, щото си пич, та дрънка. Жените да не са тотално
откачили, я!
„Необвързан“ четвърта фаза:
Жените са ТОТАЛНО откачили! Няма спор, не дават и
пукната пара за теб, и това вероятно се дължи на факта, че всеки път, щом видиш някоя що-годе привлекателна жена, в ума ти
моментално се появяват поне десет различни секс пози и това
ужасно си личи. Думата „чукане“ е изписана на челото ти. С
шрифт „таймс ню роман“ хиляда пункта и разнообразни светлинни ефекти. Получаваш забрана да влизаш в който и да било
магазин „Икеа“ по света, след като си измъкнал една щастлива
двойка от някакво кафяво кожено канапе и си ги накарал да
изядат всички надуваеми топчета от детската площадка. Както
казах, аз се намирам в ТАЗИ фаза. А, да, и...
„Необвързан“ пета фаза:
Вече с огромно удоволствие посещаваш педалския си фитнес клуб.
Обаче до това, няма да се стигне!
Забелязвам, че джуджето Дългоноско от обслужващия персонал все още стои до мен.
– Може би искате да седнете?
– Така изглежда. И удобно при това!
– Не предпочитате ли някое двуместно или триместно ка-
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напе?
Ехо? Случайно да виждаш до мен строено цяло семейство с
плакат „Искаме да седнем с татко“?
– Търся нещо, на което да мога да си седя сам, когато не искам да стоя прав, нито да лежа, нали разбирате?
– Ясно. Нещо като единично кресло, а? Ето тук имаме...
Ще напиша писмо до ръководството на концерна с молба
да уволнят безсрочно този несполучлив вариант на Пинокио.
При всички положения освен това, информира ме джуджето
„Джуджан“, трябва да запомня стелаж 30 С, защото там било
моето единично кресло. 30 С. Защо не ми го запише на някаква
бележка? Просто две цифри и една буква.
30 С!
Изобщо не виждам причина да го помня. Има много по-важни неща, които човек трябва да помни, от това къде стояло
някакво си кресло. Тия впиянчени шведи явно си нямат и идея
колко много други цифри трябва да помня. Номера на къщата
си, номера на банковата си сметка, поне пет пароли за интернет, а също и телефонния номер на Флик. И без друго са прекалено много. Ами какво ще стане, ако още тази вечер срещна
жената на мечтите си и изобщо не успея да я запомня, защото
хард дискът ми е препълнен с всякаква съвършено ненужна информация от типа „стелаж 30 С“. Цяла катастрофа! И какво ще
правя с това 30 С, след като си намеря креслото? Ще го пратя
в архива за неизползваема информация? Има ли изобщо такъв
архив? Със сигурност не! Ето защо заявявам:
– Отказвам да запомня стелаж 30 С!
Подкрепям твърдението си с удар с юмрук по гишето „Гишан“ и крясвам:
– Запишете ми го, ако обичате!
– Но вие вече го запомнихте – избъбря нахаканият дребосък и най-безцеремонно ми обръща гръб, без дори да ми пожелае „приятна вечер“. Все тая, вечерта ми и без друго няма да е
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приятна. Германия върви към провала, мен ако питате. Шведите също. Позеленял от яд се отправям към стелажите, откъдето
се взимат стоките. 30 С!
Вече е почти тъмно, когато натоварвам чисто новото, опаковано в кашон единично кресло в жълтото си Пежо 205. То
не е съвсем жълто, Пежото ми, по-скоро е някакъв вид провинциален металик, но с малко оранжево тип боклукчийска кола.
Единичното кресло, в замяна на това, е с цвят на яйчени черупки. С мъка изтиквам кашона във входа на блока си. Вратата на
асансьора е отворена, сякаш някой ме чака. Това, естествено, са
пълни глупости. Дори домашен любимец не ме чака. Пътувам
нагоре с асансьора, отключвам вратата на ултраскъпия си двустаен апартамент, щраквам ключа на лампата и се потътрям с
все креслото по издраскания паркет на дневната. Все още съм
супер бесен, задето запомних онова 30 С. Започвам да разопаковам креслото, размотавам от него около сто метра пластмасово фолио и няколко килограма картон и ги захвърлям на
балкона. Паля фас и включвам плазмения си телевизор с плосък екран за 3000 евро с надеждата, че докато минат новините,
ще съм забравил скапания номер на стелажа. 30 С! Мамка му!
Докато Петер Кльопел съобщава, че зоопаркът на Сан Диего
се радва на прираста на делфини, аз се стоварвам в новото си
кресло „Дженилунд“. Странно име за кресло. Вероятно това е
името на дизайнерката. В случая, име като „Дженилунд“ ми се
струва подходящо. Или пък по-скоро ми звучи като името на
актриса от евтини порно филми. Да не би да седя на някакво
порно кресло? Прокарвам ръце по страничните облегалки.
Джени Шлунд, ах, ти, мръсна кучко!
О, да, Саймън, дай ми го!
Може би просто твърде дълго не съм правил секс. Трябва да
изляза, да се запозная с някоя мила девойка и да създам семейство. Най-добре още тази вечер! Залива ме внезапно усещане
за празнота и самота. Опитвам се да изплувам, но усещането
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вече напълно ме е обгърнало. Може би винаги става така в последния ден преди отпуската. Работя в център на Т-Мобайл.
Това е един вид магазин, където всички непрекъснато създават
напрежение. Впрочем, аз също. Ама все пак работя там! Найотвратителни, естествено, са клиентите. Всички ли? Да, всички!
– Извинете, имате ли от този интернет, за който днес
толкова много се говори?
– Много съжалявам, но току-що продадох последния интернет!
– Може би знаете дали ще получите нова доставка?
– Трудно е да се каже, утре ще получим една партида телефонни постове, сигурно там ще се намери нещо!
– Тогава да намина утре пак?
– Чудесно. И най-добре попитайте направо колегата ми, господин Ярк, той отговаря за интернетите.
– Много ви благодаря!
– За мен беше удоволствие.
Както е станало ясно: мразя работата си. Понякога си мисля, че центърът на Т-Мобайл е бил открит само, за да ме скапе
окончателно, мен, нещастника. Все тая. От утре вечер нещата
се оправят и няма да ми се налага да обяснявам на разни слабоумни разликата между проводник и прекъсвач. Увеличавам
звука на Петер Кльопел и посягам за нова цигара „Принц датски“, която запалвам с червената запалка за газовата печка. Настъпил е един от онези мрачни есенни следобеди, когато денят
приключва малко преди пет, така че необвързаните като мен
да могат по-рано да се срутят в дупката на пълната депресия.
Дружката ми Флик твърди, че тая история с ранното стъмване била заради приближаването на зимата, но аз съм уверен, че
ония горе го правят нарочно, само и само аз да се почувствам
още по-преебано. Съботните вечери – ето това е най-големият
ужас, когато си сам. На второ място след тях се нарежда неделя-
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та и после петък вечер, когато също е доволно гадно. Особено,
ако си сам от месеци, седиш на яйченожълто кресло от „Икеа“
и гледаш „Актуално по RTL“ с Петер Кльопел. Дори той не е
сам, защото до него седи някаква си Улрике фон дер Грьобен,
и двамцата си се разбират направо чудничко. Даже имат общи
интереси! На няколко пъти гледах как тоя ми ти Кльопел пита
нещо по темата спорт, а пък госпожата Фон дер Грьобен направо си умира от смях заради въпросите му и после му обяснява
всичко, ама всичко от игла до конец. И той като вземе да се радва, пък и да ѝ благодари! Страхотна двойка. Направо супер!
На масата до мен лежи книгата „Не се тревожи, живей!“, която Флик ми подари. Доста нахално от негова страна, щом си
мисли, че аз имам нужда от подобна книга. Почти до края съм
я прочел. Междувременно научих сума ти работи. Разбрах, че
не бива да си създавам толкова тревоги и че трябва повече да
живея. Вътре пише още, че човек трябва поне в общи линии
да е наясно какво иска от живота, и с това нямат предвид, че
трябва да знаеш дали искаш да отидеш на боулинг, или на кино,
ами става дума за действително важните неща в живота от типа
на любов, кариера и разни от тоя сорт. Проблемът е, че тъкмо
тук ми е проблемът и че не знам какво искам, пък тая история с
ясните цели също е доста засукана работа. Докато напудреният
австриец Кльопел разправя нещо по темата времето през есента, отгръщам книгата на страницата „Стратегии за решаване на
проблемите“. Тя е от онези, на които човек може да пише разни
неща с молив. Така и съм направил.
Въпрос едно: Какъв е проблемът?
Отговор:
Нямам желание да запиша целите си.
Въпрос две:
Каква е причината за проблема?
Отговор:
Не знам защо трябва да го правя, след като нямам никакви цели.
Въпрос три: Възможни решения?
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Отговор:

а) Ще го направя друг път.
б) Ще тресна книгата у главата на Флик.
в) Ще си взема десет бири и ще се напия до козир-

ката.
Въпрос четири: Кое решение предлагате?
Отговор: в!

Изключвам австриеца и изгасям цигарата си. Колко хубаво
тихо е така, без телевизор. Отново включвам телевизора и вадя
мобилния си телефон от джоба на панталоните. Започвам да
прехвърлям номерата от телефонния указател. Това е, което
трябва да направи човек, ако вече никой не му се обажда.
ACAD, Air Berlin, Александър, Бернд В...
Бернд Вайле. Той е готин, с него може да се развихрим!
Преди да кликна върху номера, ми хрумва, че Бернд живее в
Мюнхен, а аз – в Кьолн. Като оставим настрана въпроса кой от
двама ни е по-прецакан, със сигурност разстоянието е твърде
голямо, за да го поканя на по биричка.
...Ева, Фабиан, Флик...
Мога пак да се обадя на Флик, стария досадник. Именно –
вече се е случвало толкова пъти. Какво може да стане, ако реша
да прекарам вечерта с Флик? След четири бири пак ще му стане
лошо и ще ме остави сам. Или пък ще го заболи стомахът от някое парче развален лук от пицата. Продължавам нататък през
номерата и стигам до последната си приятелка. Оха!
...Юлия...
Какво прави тя все още в телефонния ми указател? И цак:
изтривам я! Прекрасно усещане! Дори ако поискам, вече не
мога да ѝ се обадя. Е, мога да помоля Ирис да ми даде номера
ѝ. А дали все още имам номера на Ирис? Слава Богу, да! Човек
никога не знае. Току-виж разбере каква огромна грешка е направила и вземе, че ми се довлече със скимтене обратно в краката? Решавам да запаля стария фас, но забелязвам, че в момен-
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та изобщо не пуша, паля цигара и прибирам втората в кутията.
Все пак да се пушат две едновременно не става. Клик, клик.
Подминавам Мириам, която си е куха лейка, но не я изтривам, пазя я като последен вариант за всеки случай. Най-накрая
стигам до телефона за справки на „Сименс“. Със „Сименс“ не
можеш да отидеш на бар. „Сименс“ е мултинационален смесен
концерн и това също така е причината, поради която не можеш
да преспиш със „Сименс“. Питам се, какво по дяволите прави
този номер в телефонния ми указател. А, да... заради кафе машината ми, която след 1.1.2000 г. вече не искаше да се включи
на „варене с отложен старт“. Изключително развълнуван от въпроса кой ли ще се окаже заседнал в асансьора или ще падне
със самолет заради тази тъпа грешка със смяната на хилядолетията, аз се оказах единственият човек в целия свят, на когото
това действително му се случи. При това с кафе машина! Клик,
клик.
...Кати, Катя, Лала...
Лала е чистачката ми. Тя е хърватка и не е непременно първият избор, когато става дума за безпроблемна вечер по баровете. Клик, клик.
...Паула, Петра...
За Паула знам със сигурност, че не е в Кьолн, а Петра така
или иначе не ходи никъде без нелепото си куче. Клик, клик.
...Такси Кьолн...
Ако пъхна на някой таксиметров шофьор банкнота от петдесет евро в джобчето на ризата, сигурно ще се съгласи да изпие няколко бири с мен. Може и да се примъкна до пиацата за
таксита и да си избера някоя яка таксиметрова шофьорка-нимфоманка! И след като го направим, няма дори да ми се налага
да ѝ викам такси, тя ще си се откара със собственото си. Колко
практично! Клик, клик.
Кликам нататък, когато се случва нещо съвършено неочаквано. Телефонът ми звъни. „Неизвестен номер“ пише на дис-
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плея. Ами ако е Юлия, чийто номер току-що съм изтрил? Трябва да се случват и такива съвпадения! Стягам се и предпазливо
приемам обаждането.
– Ало?
– Здрасти! К`во праиш? Звучиш ми напрегнат.
– ДЕЙСТВИТЕЛНО съм напрегнат! Телефонът звънна!
Обажда се Фил Конрад. Супер позьор. Мистър „Хей-не-изглеждам-ли-секси-май-ще-става-нещо“. Мистър „Пак-съм-нанула“, който ми дължи поне десет бири. Всъщност има страхотно платена работа в една телевизионна компания, мръсникът
му с мръсник! А на мен ми се налага за някакви си мизерни
хиляда и петстотин евро да обяснявам на всеки кретен в центъра на Т-Мобайл защо линията е заета, когато вече си се обадил
по телефона. Истината е обаче, че в момента изобщо не горя
от желание да приказвам с Фил Конрад. Той спада към онзи
тип хора, които са развили до съвършенство способността да
те накарат да изглеждаш като незначителен смотаняк в тяхно
присъствие.
– К‘во ше правиш тази вечер? Имам чувството, че май ше
става нещо, а?
Бинго! Това е то! Никой не иска да излезе с него, щото само
чупи стойки!
– Аз, такова... до гушата съм затънал в работа... данъци, нали
знаеш... тия работи, дето са само бумащина, и тъкмо сега почвам! Освен това утре заминавам на екскурзия!
– Кога?
– Към четири и нещо следобяд!
– Е, значи можеш да излезеш тази вечер. Четири е супер гот.
Ами... к‘во ше кажеш, десет в клуба?
От друга страна: много по-добре от четирихилядното повторение на „Ченгето от Бевърли Хилс II“.
– Да кажем, десет без петнайсет?
За нищо на света няма да изляза, ако аз не определя часа на
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срещата!
– Добре, от мен да мине! Супер. Доскоро тогава!
Затварям телефона, качвам си краката върху „Джени Шлунд“
и отварям книгата на важната глава „Приемете неизбежното“.
Центърът на Кьолн вече е здръстен с джвакащи дъвки селяндури, които дрънкат някакви простотии по скъпарските си
телефони, чопнати кой знае откъде. Неописуема смес от вдебилени същества, подходящи за участници в „Биг Брадър“, и
зле проведена бежанска политика. Скачам в таксито. За миг се
изкушавам още веднага да изляза през другата врата и със злобарска усмивчица да насоча пакетче „Ментос“ към камерата.
Естествено, не го правя, защото такова клипче вече има.
– Към клуб „Харп“, на Венлоер щрасе, ако обичате!
Точно до ценоразписа за километър пробег съзирам в огледалото две недоумяващи персийски очи.
– Клуб „Хард“?
– Не „Хард“, „ХАРП“, Венлоер, на ъгъла с Бисмарк!
– Ни гу знам!
О, не, моля те! Поредният неориентиран неграмотник, който не може да си намери собствения задник, ако ще и да го потърси с две ръце. Може би сам ще стигне до откачената идея да
провери на картата?
– Шъ пруверя на картата!
Бинго. Ето това наричам аз усет за човека.
Когато пристигам в клуба, Фил, разбира се, все още не е
дошъл. Освен това е смъртна скука. Само обичайните заподозрени, които се наливат с такива количества „Гинес“, щото наймного до един час ще са забравили, че светът има да им предложи точно същото, каквото и те на света: повръщок и нищо
друго. Сядам до Браян, един червенокос шотландец, и си поръчвам халба „Хайнекен“. Някой си е забравил списанието на
съседното столче. Това ме урежда чудесно и аз започвам да го
разлиствам. В южната част на града отваря нов испански рес-
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торант. Чудесно. С него стават двайсет и шест. „Фантастичната
четворка“ ще пеят на сцената на „Танцбрунен“. Също чудесно.
Някога много харесвах техния „Ден край морето“, оттогава на
съм чувал нищо за тях. Всъщност ми е все тая. Я, това е интересно: движението по вътрешната Каналщрасе става за две
седмици еднопосочно. И това ако не е важна информация!
Фил влиза в клуба с костюм от рипсено кадифе и зелена тениска с мечето „Харибо“. И не просто влиза, о, разбира се, не
– направо се появява с гръм и трясък, като че ли пристига в
някое вечерно шоу по телевизията. Майчице, колко кретенски
изглежда! Без да пита, Фил завърта едно високо столче от близката маса и сяда до мен на бара.
– Култов костюм! – заявявам аз не без ирония.
– Страшен, а? Току-що си го купих. Беше намален на 549
евро. Секси, а? К‘во пиеш?
– Каквото пия от десет години – „Хайнекен“.
– И аз ще си взема. Кажи, имаш ли кинти? Не можах да
мина през банкомата.
Естествено. Хора, чиято дебитна карта е била унищожена в
банката преди две години, не ходят до банкомата. Пъхам в ръката на Харибо-Фил една банкнота от петдесет евро.
– Благодаря. Стегна ли багажа?
– Не. Утре.
– Ще видиш, увеселителният център е трепач! Най-добре да
си вземеш и една голяма опаковка кондоми!
– Остави ме да се изненадам!
Казваме си „наздраве“, надигаме халбите и започваме да
си разказваме с кого през последните седмици кажи-речи сме
преспали. При Фил уж били две. При мен – точно нула. Фил
поклати глава.
– Какво става с оная от „Старбъкс“, за която ми разправяше? – решава да се осведоми той.
– Какво да става?
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– Ами... върви ли работата? Нещо възнамеряваш ли? Тя харесва ли ти все още?
– Ми не знам. Сега май имам нужда от малко почивка.
– Един момент? Ти от месеци си в почивка!
Това са тъкмо темите, с които трябва да се открие съботната
вечер на един необвързан. Много благодаря. За оная от „Старбъкс“, Фил има право. Определено ми харесва! Никой не разбива млякото по-нежно от нея. Впрочем, досега съм я виждал
само през витрината и причината за това е, че отказвам да вляза
в кафенето. Преди американците да завладеят сградата и да я
превърнат в „Старбъкс“, на този адрес се намираше любимият ми ресторант за бързо хранене „The Mexican Food Station“2.
Сега вече няма вкусни кесадиляс, ами някакви си коктейли
Шоколадов фъдж и Макадамия нъдж. Фил, естествено, си няма
и най-малка представа, че „мадамата“ все още не знае за мен.
– Саймън, човече, трябва да влезеш там и да я питаш заета
ли е след работното време. Нали, така? Нали?
– Няма да вляза и много добре знаеш защо! – отвръщам му,
за да отклоня разговора от темата секс.
– Оф... Забрави го тоя ресторант най-после! Животът продължава. Вземи си кафе и курабийка.
– Не искам американско кафе!
– Сериозно ли? Това е много интересно! И защо не?
– Тия американци отварят вериги по целия свят и продават
в тях неща, от които си нямат и понятие! „Пица Хът“ например. Да не би да бъркам, обаче пицата не е ли по случайност
италианска? Това е все едно аз като германец да отида в Щатите
и да отворя магазин за френски палачинки с петстотин филиала!
Отпивам от бирата. Фил ме гледа с тъпо недоумение.
– Можеш да го направиш.
– Да, именно!
2

„Мястото за мексиканска храна“
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– Виж, Саймън, всичко, което искам да кажа, е, че трябва
да влезеш там, да пиеш едно кафе и да питаш мацката какво ще
прави след работа. Не можах да разбера откъде се взе изразът
„културна революция“!
– Не мога да вляза там! Кафето им вкусва на отрова за мишки и не разрешават да се пуши. Освен това вътре постоянно
киснат поне трийсет майки с пищящи дечица! А мексиканският ресторант...
Фил завърта очи, оставя халбата си на бара и завършва изречението вместо мен:
– ...беше много по-хубав, знам. Окей, това с пушенето е кофти, съгласен съм. Обаче останалото са пълни глупости. Много
съжалявам, че „Старбъкс“ ти е съсипал живота.
Какво става, по дяволите – не съм прекарал и четвърт час
с Фил, а вече се чувствам зле. Би трябвало да си затварям найпосле устата, обаче отвътре ми иде да продължавам с тъпите
оправдания:
– Гледал си новини през последните години? Нещо да ти говорят думите Ирак, Афганистан, санкции срещу Куба? Не мога
да подкрепям всичко това!
– Чакай малко, Саймън. Да видя дали съм схванал: отказваш да пиеш кафе в „Старбъкс“ заради политиката на САЩ
спрямо Куба, така ли?
– Така излиза!
– И какво мислиш, че ще се случи, когато в Белия дом научат,
че Саймън Петерс бойкотира кьолнския клон на „Старбъкс“?
Ооо... Господин Президент, трябва да преразгледаме закона
Хелмс-Бъртън срещу Куба, Саймън Петерс е обявил блокада
на кафето и курабиите в „Старбъкс“ в центъра на Кьолн!
Не си спомням дали го споменах, но понякога мразя Фил,
наистина.
– Дъската ти хлопа!
– Тъпанар!
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Известно време мълчим. Аз се зазяпвам нанякъде из помещението на клуба. Пред мишената за дартс се е разположила
типичната тълпа пияни юпита. Мислят си, че спортуват. Една
хърбава студентка пъха в стойката пред клозета топче безплатни пощенски картички, а на съседната маса пълничката келнерка тъкмо донася панер с прясно опечен ирландски хляб. Още
мисля за „Старбъкс“.
– Все пак си е културна революция! – просъсквам аз към
Фил. – Ще видиш, че накрая ще ни продават собствените ни
немски коледни сладки за по две евро парчето!
– НИКОЙ не ти продава коледни сладки за по две евро
парчето!
– ТЕ обаче ще го направят!
– Както ти казах: хлопа ти дъската.
– А ти ме цуни отзад!
– Още една халба?
– Естествено.
Пием си бирата и клатим глави. Оглеждам се из клуба, за да
видя дали Петер Кльопел и Улрике фон дер Грьобен не седят
някъде наоколо. С тях поне мога да си говоря за спорт или за
делфини. За съжаление, нито един от двамата не е тук. Когато
към полунощ за трети път слушаме „I can‘t get no satisfaction“3
по уредбата, решаваме, че е време да си ходим и си поръчваме
такси за „Чакалнята“. Това е дискотека, там ужким ни чакали
две готини мадами, с които Фил се познавал от някакво парти.
И понеже съм пълен идиот, черпя Фил за бирите, макар че току-що съм му заел мангизи. Накрая ирландската келнерка ни
носи и по едно уиски. След това се изстрелваме в посока „Чакалнята“.

3

„Не мога да намеря удовлетворение“ – песен на Ролинг Стоунс
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Фил познава охраната и направо го пускат вътре. Поне така
ми се струва. Когато обаче получавам в отговор на двайсетачката, която подавам, една многозначителна уморена усмивка,
ми става ясно, че аз съм платил и за него. Скапан задник! Вътре обаче действително нещо се случва. Някакъв си пъпчив
„Resident DJ“ с гъзарски рогови очила ми лази по нервите с
вокален хаус, тълпата тъпанари на дасинга обаче го намират
за сензационно. Проправям си път до бара, защото най-после
искам да се натряскам сериозно. Все пак всичко, което съм си
записал в книгата за самопомощ, задължително трябва да се изпълнява. Харибо-Фил вече е намерил обещаните парти гърли.
По-високата от тях всъщност изглежда по-скоро като след парти, по-ниската обаче, действително е гадже и половина.
– Петра, това е Саймън! Саймън – Петра! – представя ни
Фил един на друг.
– Здрасти! – казвам аз на купонджийката, после повтарям
същото и на мацката.
– Здрасти! – отговаря ми мацката. Купонджийката Катя
мълчи.
С леко химизирания си поглед и черната коса, подстригана
на паница, слабо ми напомня за Мия, шашавата жена на гангстера от „Криминале“.
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Фил се опитва да даде старт на разговора, като казва:
– Петра и Катя работят в Луфтханза. Саймън е консултант
в център на Т-Мобайл и остро критикува американската политика спрямо Куба.
Хвърлям на Фил убийствен поглед. Много благодаря. Какво
си мисли тоя пълен идиот, че ще отговори една парти мадама
на подобна забележка?
О... значи, що се отнася до външната политика на Щатите,
заемаш позиция точно противоположна на гледището на републиканците? Това е страааааашно секси! Мога ли да спя с теб?
Катя, т.е. оная, дето изглежда като излязла от парти, а не
като мадама, ме удостоява с една кратка усмивка и демонстративно се обръща на другата страна. Както винаги. Поредната
арогантна крава. Жалко. Блузката и прашките ѝ, които се подават от панталона от черна изкуствена материя и ѝ стигат почти
до раменете, със сигурност не издават убеждания от типа „никакъв секс преди брака“. Напрягам ума си, за да измисля някое
изречение трепач, с което да започна разговора. С благодетелен
жест Фил ни раздава водка с ред бул, която току-що е платил с
моите мангизи. При това се държи така, сякаш е купил направо
целия клуб. Не знам дали споменах: не харесвам Фил. Измъквам сламката от коктейла и я мятам зад гърба си, защото мисля,
че сламките по принцип са педалска работа. След което изръмжавам в ухото на гангстершата от „Криминале“:
– На дълги разстояния ли летиш или на къси?
– На дълги разстояния – прозява се тя насреща ми и при
това изобщо не ме поглежда. Дълги разстояния! Трябва тотално да са се освинили тия, точно както ми разправяше Фил, пък
той би трябвало да ги разбира тези работи, нали гледа толкова
много порно. Значи – няма да се отказвам.
– И закъде толкова летиш? – осведомявам се аз.
– Ми до разни страни.
Майчице!
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– Ще бъде ли твърде голямо натоварване за говорния ти апарат да ми кажеш цяло изречение?
Шегичката ми е удостоена с една целенасочено зле изиграна
усмивка като от реклама за паста за зъби и с незабавно обръщане на гръб. С крайчеца на окото си виждам Фил, който ми
смига с вдигнат нагоре палец. С другата си ръка е хванал през
кръста една тъпо нахилена блондинка в оскъдна черна рокля.
Как го мразя! Няма и пет минути, а вече е забил поредната. Изпивам чашата си до дъно и отново се обръщам към мадамата от
Луфтханза.
– Утре заминавам с Еър Берлин до Канарските острови!
– И... стегна ли си багажа? – пита ме жената на гангстера.
– Не – отговарям аз и после и двамата гледаме в различни
посоки. По всичко изглежда, съвсем не сме на една и съща вълна. Аз изпадам в обичайната черна дупка, що се отнася до темите за разговор.
– Знаеш ли – питам, – че вътрешната Каналщрасе ще става
за две седмици еднопосочна?
– Сериозно?
– Щом ти казвам!
– Значи, бая прахоляк ще се вдигне.
– Може да заобикаляш.
– За щастие, никога не минавам по нея!
– Аз също...
Толкова съм бесен, че съм готов да си завържа крака за някое
такси и да го принудя да кара до най-далечното предградие на
Кьолн. Просто ми се ще да си направя асфалтов пилинг от яд.
Що за простотии дрънкам, моля? Трябва незабавно да предприема атака, да демонстрирам остроумие и да покажа готовност да поемам рискове! Ако може и трите едновременно.
Потупвам мацката по рамото.
– Един въпрос, който винаги адски ме е вълнувал...
– Да...?

25

– Колко километра бонус летиш, ако преспиш със стюардеса?
Тъкмо си мия косата от водката с ред бул на дълги разстояния, когато Харибо-Фил, ухилен до уши, отваря вратата на
тоалетната.
– Саймън, човече, какви ги вършиш днеска? Да не би да си
заговорил за политиката спрямо Куба?
– Майната ти!
Фил ми помага с миенето. Няколко секунди по-късно двамата се връщаме в клуба. Аз обаче отивам на друг бар и си поръчвам двойна доза ирландска скоросмъртница на име „Теламор Дю“. Избутвам кубчето лед и го оставям да падне на пода,
защото ледените кубчета, точно както и сламките, са педалска
работа. После поръчвам още едно уиски и още едно. Колкото
повече от горивото пия, толкова по-малко ми действа. Много
хитро са го измислили тия ирландци. Започвам да дрънкам глупости към всяко същество от женски пол, което се приближи
на по-малко от десет метра от мен. Към една мадама се обръщам на два пъти с една и съща реплика, което си е унизително
дори в пияно състояние.
Скоро забелязвам, че предпочитаният от мен пол е образувал нещо като изолационна зона около особата ми. Нещо не е
наред. Аз ли не проявявам уважение към жените или те – към
мен? Или и двете? Каквото и да правя, не успявам да завържа
каквито и да било взаимоотношения с противоположния пол.
Питам се какво ли има у мен, та жените веднага ме отсвирват.
Като цяло всъщност смятам, че съм готин. Добре де, може би
съм малко хърбав и блед, обаче вече трупам мускули, нали тренирам яко, иначе – така де, иначе всичко си ми е наред, въобще
пич над средното равнище. А пък наоколо какви ли не скапаняци се разкарват със супер мадами!
Докато бясно се наливам с четвъртото „Теламор Дю“, ми
хрумва какво може би пречи на успеха ми с жените: именно
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моето състояние „Необвързан“ – четвърта фаза, което представлява смесица от чисто отчаяние и съвършено съсипано самочувствие. Гадното е, че става дума за омагьосан кръг: колкото
повече се самосъжалявам, толкова по-малки са шансовете ми, и
колкото по-малки са шансовете ми, толкова повече се самосъжалявам. Според книгата за самопомощ, решението се състои
в следното – почувствай се добре, отпусни се, мисли позитивно! И естествено – отрежи се като животно, щото това помага
за постигането на гореспоменатото! Поръчвам си петия „Теламор Дю“ и впивам поглед в тълпата с проницателността на
едноок папагал, който гледа през мътно стъкло. Нащрек! Приближават познати лица!
– Ааааа, ето къде си бил!
Това е Фил, с двете стюардеси под мишница.
– Имах нужда от тайм аут! – изтърсвам аз и избягвам всякакъв зрителен контакт.
И тогава се случват две съвършено невероятни неща: Фил
поръчва за СОБСТВЕНА сметка по една водка с ред бул, а
Катя, гангстершата с безочливите прашки, се извинява на МЕН
за това, дето ме заля с питието си. Всъщност това за бонус километрите, дето съм го казал, било наистина смешно, но на нея,
понеже е дама, нямало как да ѝ се хареса, и дрън-дрън-дрън...
Би могло да се каже, че омеквам, и се опитвам да си възвърна загубените територии. Разказвам на гангстершата Катя, че
така и така, няма да оставам още дълго на работа в центъра на
Т-Мобайл, че скоро ще правя независим бизнес, нали, едно такова нещо по интернет, и ще стана червив с кинти, и без друго
няма да живея повече в Кьолн, ами се изнасям на Карибите, и
че с голямо удоволствие бих ѝ разказал за бизнес плановете си.
Задавам няколко неуместни въпроса за опасността от облъчване при полетите на дълги разстояния и кое е най-вълнуващото
нещо, което ѝ се е случвало, значи, по време на такъв полет. Тя
отговаря, че най-вълнуващото било някакъв пиян пътник, кой-
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то напълно превъртял, когато тя го заловила да пуши в клозета,
и ѝ лепнал плесница. Малко съм разочарован.
– Със сигурност е бил терорист, щом е пушил в клозета –
изказвам предположение аз.
– Не, най-обикновен пътник!
– От Саудитска Арабия!
– Не, от Швеция!
– Мммм...
Фил поръчва за втори път и постепенно атмосферата се разведрява. Така де, няма как иначе. Пушим, пием, смеем се, аз някак си успявам да се отпусна и усещам, че решителният момент
за нова атака е настъпил. Разбирам го по това, че Катя накланя
глава настрани, докато ме гледа. В някаква книга за езика на тялото бях прочел, че щом прави така, значи наистина ме намира
за страшно готин. Трябва да сложа картите на масата, преди да
съм се натряскал окончателно. Най-важното при атаката е да
подходиш с усет и такт, все пак бъдещата ми секс партньорка
се смята за дама, доколкото може да се съди по собственото ѝ
изказване. Затова питам учтиво и внимателно:
– Правила ли си го някога в тоалетната на самолета?
– Няма да ти кажа!
Бинго. Хванах я!
– Значи, да! – заключавам аз. Тя гледа към пода.
– „Няма да ти кажа“ не означава да!
– Очевидно обаче не значи и не!
– Оф. Добре де... не съм го правила, обаче... съм правила
орален секс.
Направо е страшно какви неща може да чуе човек от жените, когато обърнат няколко питиета.
– ТИ ли си правила орален секс, или ТОЙ?
– Всъщност... по-скоро ТЯ...
Катя смутено натиска отдавна угасналия си фас в дъното на
пепелника и очаквателно ме гледа с химизирания си поглед. С
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джентълменска усмивка се опитвам да осмисля факта, че земята
току-що се е разтворила под най-новите ми спортни обувки.
– А, ти значи си „би“! – хилотя се аз. – Ама така кажи, бе!
Тя най-после оставя фаса. Все още не е кимнала в отговор.
– Ти да не си... лесбийка?
Сега вече кима.
– И приятелката ти, имам предвид, това ТВОЯТА приятелка ли е? – заеквам аз.
– Ама стига де, не е ли очевидно? – усмихва се тя.
Грабвам Харибо-Фил за яката, дръпвам го към себе си и го
разтърсвам яко.
– Кретен, довлякъл си ни две лесбийки!
– Откачи ли?
Не става нужно да отговарям, защото виждам, че междувременно криминалната Катя едва си поема дъх от смях. За секунда се замислям дали сега аз да не я залея с питието си, но
се отказвам от идеята. Схващам моментално. Що за идиотски
евтин номер, а аз се вързах! Именно аз! Криминалната Катя помирително ме гали по гърба.
– Стига де... сега сме квит! Който раздава такива лафове,
може също понякога да си го отнесе!
Аз не мисля, че някой, който раздава такива страхотни
лафове като мен, трябва да си го отнася. Много повече ми се
струва, че трябва да получи „Бамби“, „Оскар“ или Нобелова награда и да му издигнат статуи във всеки шибан град и още как!
Получавам едно питие за сдобряване и с малоумен поглед се
опитвам да го използвам като успокоително. Всички могат да
ме цунат по задника!
В четири часа сутринта Фил прави ослепителното предложение, всички да отидем у нас и да изпушим по един джойнт.
Само си го представете! ТОЙ кани всички при МЕН!
– Нямам трева – предупреждавам аз.
– Имаш, имаш – отвръща Фил.
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– Ти пък откъде знаеш?
– Защото последния път, като бяхме у вас, скрих малко.
– КАКВО си направил?
– Скрих малко – под канапето.
– Как така ще криеш дрога в моя апартамент!
– Щото иначе ще я изпушиш, копеле!
Стюардесите се хихикат и следят разговора като мач на
„Уимбълдън“ от страничната трибуна. Аз все още не мога да
проумея, как е възможно Фил да крие трева в дома ми.
– Крий си лайната при себе си! – разкрещявам му се.
– Сори, Саймън, но при мен е опасно, нали знаеш колко съм
консервативен.
– Мразя те!
– За мен е удоволствие!
Получаваме аплаузи. Замисъл, реализация и победа – Фил
Конрад Задника. Въпреки забележителната опашка на пиацата
за таксита, за нула време намираме свободна кола, защото аз
симулирам припадък, а мадамите стюардеси викат „За болницата!“ За миг си задавам въпроса защо винаги аз играя ролята
на припадащия, а Фил никога, но после оставям негативните
мисли в жабката на таксиметровата кола. Ти си това, което мислиш, че си, пише в книгата по самопомощ, следователно ще
мисля позитивно. Човек трябва винаги и във всяка ситуация да
мисли позитивно! Все пак пътуваме към моя апартамент с две
мадами бизнес класа! Освен това: вътрешната Каналщрасе е
все още двупосочна! Освен това: жив съм! Имал съм и по-ужасни съботни вечери. Например, когато веднъж чаках дружката
си Флик до пет часа сутринта пред хотел „Доринт“ и тръгнаха
да ни питат дали не сме проститутки. Или пък вечер с игри при
Карим и Беата. Не, това сега върви направо добре, и то върви
именно, защото има какво още да върви! Две стюардеси в жилището ми. При това от престижна самолетна компания! Не
някакви си нискотарифни сладуранки, които заради незакон-
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ни сделки с цените са ги съдили пред европейския съд. Не-е-е:
висококвалифицирани стюардеси от немската Луфтханза! Как
ли изглежда моето криминално маце в някоя от тези униформи?
С мляко и захар?
Да, благодаря. А да, имам и още една молба: бих ли могъл да
прокарам езика си по шията ви?
Предлагаме още 69 или някой бърз номер с ръка...
Тогава 69, ако обичате, но само ако няма да ви затрудни прекалено.
Разбира се, че не, но първо трябва да довърша бордната продажба.
Добре, ще изчакам...
– Какви ги плещиш бе, човек? – кряка Фил от задната седалка.
Мамка му – трябва да спра да мисля на глас, когато съм пиян.
– Нищо!
О! Вече пристигаме!
Фил пъха ръка под канапето ми и гордо измъква една найлонова торбичка, която очевидно е била прикрепена там с тиксо.
– Имаш ли хартия?
– В кошчето за боклук.
– Задник!
– Си ти!
На Фил удобното му е, че няма за какво да се грижиш, когато
дойде на гости. Той си знае къде стои всичко, сам си взима каквото иска и не ти лази по нервите с очакването да се държиш
като домакин. Междувременно двете момичета си наливат от
една бутилка шампанско за двадесет евро, която не успявам да
скрия навреме от Фил. Колекцията ми CD-та е изцяло пренебрегната, защото мистър „Май-ще-става-нещо“ вече е пуснал
по уредбата някакви собствени, незаконно свалени от интернет транс-простотии и очевидно пукната пара не дава за съсе-
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дите, поне що се отнася до децибелите. По баварската телевизия върви „Spacenight“4, любимото ми предаване, тъй като е направено специално за хора, които по това време на нощта вече
толкова са качили градуса, така че са в състояние да възприемат
само обекти с размерите на цял континент. Доста добре стои
на гигантския ми плазмен телевизор.
– Я кажи, как можеш да си позволиш всички тия работи със
заплата от център на Т-Мобайл? – пита Катя. Застанала е в средата на стаята с чашата си „Моет & Шандон“ в ръка и сканира
пространството наоколо себе си, опитвайки се да прецени общата стойност на мебелировката ми, включително на плазмения телевизор.
– Говори ли ти нещо понятието продажба на лизинг?
– Лизинг? Искаш да кажеш, че това всичко е на аванта?
– Естествено! Всичко, което виждаш! Почти нищо не ми
принадлежи! Плазменият телевизор например, ще го изплащам още четири години, ако изобщо успея. Вероятно е още
тази нощ да ми измъкнат канапето изпод задника.
– Що за глупости! – смее се криминалната Катя и отпива от
шампанското.
– Щом ти казвам!
Все пак номерът се получи. Трябва да напиша книга и да забогатея: Голата истина – лъжите в действителността. Сензационните реторически хватки на д-р Саймън Петерс.
Руската космическа станция тъкмо се носи над Европа, когато Фил открива книгата за самопомощ върху новото ми единично кресло и със злобарска усмивка я показва на всички.
– „Не се тревожи, живей!“? От Дейл Карнеги?
Мамка му! Мислех си, че съм я скрил. Пълна излагация и
то най-вече заради нещата, които съм писал вътре. Някъде при
главата „Средносрочни цели“, струва ми се, пише дори „Да натрия мутрата на Фил“.
4

„Нощ в космоса“

32

– Я да погледем вътре! – злорадо заявява именно той.
Аз скачам от мястото си и изтръгвам книгата от ръцете му
тъкмо в секундата, преди да я отвори.
– Я да НЕ поглеждаме вътре! Остави я на мястото ѝ, копеле!
Поне за това постигам успех.
– И за какво толкова се тревожиш, Саймън?
– Че няма да оживееш, ако те пребия!
– Окей... ясно. Без въпроси. Креслото не е лошо, впрочем,
новичко, чистак-бърсак, а?
– 30 С – казвам аз.
– Какво? 30 С? – недоумява Фил.
– Беше на стелаж 30 С. В „Икеа“. Оттам сам трябва да си го
вземеш.
Фил отпива от шампанското и подава чашата към своята мадама.
– И т‘ва защо изобщо го помниш? Аз отдавна да съм забравил номера на стелажа!
– Да го духаш!
Фил махва ръка с такъв експресивен жест, какъвто човек
прави само ако е актьор от немите филми или пък е пиян до
козирката. Връчват ми джойнта и аз дръпвам непредпазливо
силно. В следващия миг тичам задавен към клозета. Щом стигам там, цялата досегашна вечер изведнъж ми се стоварва на
главата.
Когато успявам криво-ляво да се свестя, измивам клозета,
после си измивам и зъбите и хвърлям един гъзарски поглед
срещу огледалото. Шапки долу, мамка му, изглеждам страхотно. Угасям лампата и се промъквам обратно в дневната. По телевизията показват как космонавтите от орбиталната станция
„Мир“ ловят с уста гигантска, носеща се в безтегловност капка
водка, а след това махат тъпанарски към камерата. Не харесвам
руснаци, дори когато са в безтегловност. Шведите пък ги харесвам. Или пък швейцарците. Странно. Въобще, допадат ми
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всякакви страни с Ш.
Фил е седнал на пода заедно с къдрокосата мадама и ѝ шепне нещо на ухото, докато тя се хили. Моето самолетно котенце пък е втренчило полуотворени очи в космонавтите и кимва
едва-едва, когато влизам в стаята. Отнема ми известно време,
за да разсъдя какво правят тези непознати хора в дневната ми,
вместо да си идат вкъщи. Стоварвам се на дивана до криминалната Катя, така че тя малко се посъбужда.
– Ето ме паааааак!
– Ходил ли си някъде?
Много весело. Дошъл е моментът да сложа край на вечеринката. Докато размишлявам как да светна присъстващите, че
трябва да си ходят, тъй като само ми губят времето и ми крадат от съня, усещам как една женска ръка минава нежно през
косите ми. Това е хубаво, помислям си. Това всъщност е адски
хубаво. За съжаление ръката съвсем скоро изчезва.
– Уморен ли си? – пита ме момичето, на което принадлежи
ръката.
– Ама, моля ти се! – механично изстрелвам аз и сядам малко
по-близо до нея. Сега вече не бива да пускам въдицата – трябва
да завържа разговор. Концентрирам се и казвам:
– Приличаш на Ума Търман от „Криминале“!
– Сериозно? За пръв път го чувам.
– Сериозно?
– Не! Всъщност непрекъснато го чувам. Заповядай – още
една цигара.
Тази кой ли я е свил? Все едно. Дръпвам веднъж. После още
веднъж. Сега, става ми ясно, е назрял моментът за някой и друг
комплимент!
– Знаеш ли... – подхващам аз, – това сигурно никой не ти
го е казвал, но... струва ми се, че въпреки приликата с оная Ума
Търман от „Криминале“, ти все пак изглеждаш... така де... изглеждаш като себе си!
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Двете очи насреща ме гледат въпросително.
– Изглеждам като себе си?
– Точно!
– Мисля, че това е най-хубавият комплимент, който някога
съм получавала!
Заспа работата!
– Радвам се! – заявявам гордо, подавам ѝ обратно цигарата
и се присламчвам още малко по-близичко до моята стюардеса.
Уверен съм, че всеки сантиметър ще бъде възнаграден с километри бонус полет, които в края на вечерта вероятно ще мога
да разменя за страхотни награди, като например орална любов
или екзотични пози. Междувременно почти съм седнал в нея,
така де, поне краката ни се докосват. И това ако не е напредък!
За съжаление Ума Търман не изглежда впечатлена от впечатляващите ми териториални завоевания и безразлично дърпа от
тревата. Хубаво. Нека първо здраво да се напуши, а аз ще извлека полза и от най-беглия признак, че е загубила самоконтрол.
Фил все още плямпа нещо в ухото на къдрокосата си сладуранка, в това време тя разглежда обложките на CD-тата ми. Жестоко! Не всичко пада току-така в устата на мистър Суперфил.
Криминалната Катя подава джойнта на другата мадама, която
отказва с някакъв нелеп пуритански жест тип „Не, благодаря,
не искам наркотици“. Ха! Тя остава на чисто. Това усложнява
задачата на Фил. Вечерта се преобръща! Междувременно баварската телевизия дарява на току-що прибралите се купонждии от цяла Германия изглед от Нова Зеландия. За съвършено
надрусаните добавят и надпис „Нова Зеландия“ с близо еднометрови букви.
Бааам!
Дрогата ме удря внезапно и в гръб. Едно невидимо създание
ми окача оловни тежести на краката, друго ми натъпква памук
в ушите. Изпадам в пълно вцепенение, не мога и да помръдна.
Секунда по-късно ме обзема панически страх, че високогово-
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рителите ще изстрелят мембраните си към мен и ще ме заковат
на дивана. Възможно ли е това? Къде, да им се не види, са тия
пуритани, когато ти притрябват?
– Фил... ще отместиш ли колоните? – ще ми се да извикам,
но изобщо не съм в състояние да си отворя устата. С огромно
усилие се изправям на крака и завъртам колоните на уредбата
настрана. Тежки са като бетон. После се строполявам обратно
на канапето. Криминалната Катя ме наблюдава през цялото
време, но зъб не обелва. След като параноята ми се е поуспокоила малко, ми хрумва, че високоговорителите със сигурност
могат да изстрелят мембраните си към мен и по крива, стига да
поискат. Аз пък междувременно бих могъл да се изнеса към някоя страна с Ш. Изправям се като в транс, отварям прозореца
и няколко пъти вдишвам дълбоко. Оставям свежият въздух да
влезе в стаята. Тъкмо, когато затварям прозореца, чувам, че моята гангстерша се опитва да говори с мен. Не разбирам всичко,
но все пак долавям отломъците „последният трамвай си е заминал“ и „твърде далече“. Честито, господин Петерс. Търпението
ви е възнаградено! Публиката в препълнената арена „Кьолн“
тътне от възторг, когато аз, хванал в ръце наградата си за найхитроумна свалка на годината, се покланям и подхващам благодарствената си реч.
Благодаря. Благодаря. Много ви благодаря. Това е най-прекрасният миг в целия ми живот. Благодаря ви. Знам, че сега изглежда много лесно, но уверявам ви, зад всичко това се крие здрав
труд. И без хората от екипа никога нямаше да стигна дотук!
Затова – много благодаря и на Фил!
– Окей ли е за теб, ако остана тук? – прекъсва ме Катя насред речта ми.
– Разбира се, няма проблем! Веднага ли? Аз имам кондоми!
– ДА ПРЕНОЩУВАМ! Не да преспя с теб!
Отхвърлям тази смехотворна награда, дами и господа! Приятна вечер! Публиката дюдюка. Налага се все пак да разясня
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още някои работи, преди да напусна сцената: Що за свят е
това, дами и господа, в който жените си позволяват по такъв
начин да подлъгват необвързани мъже с фалшиви аванси и да им
счернят живота? Не може просто така да припкаш насам-натам с късата поличка и да пробутваш навсякъде я поглед тип
„Целуни ме“, я пърхане на мигли тип „Преспи с мен“! При всички
положения не и струва ми се – в това ще ме подкрепят гримосаните и червосани мъжемелачки от първия ред – не и когато не
го мислиш в действителност. Каква причина има, освен секс, да
придружиш до дома му някакъв тип, когото си срещнала пиян
в клуба? Да му подредиш чекмеджето с приборите? А стига, бе!
Виждам, че ме разбирате.
По-голямата част от публиката ме възнаграждава с аплаузи.
Няколко непоправими феминистки обаче, все още ме освиркват.
– Да пренощуваш, разбирам. Беше само шега, а! – казвам на
криминалната Катя.
– Да, предполагам!
Мошеникът Фил междувременно се натиска на земята с
мацето си. Съмнително е все пак, че ще изкопчи нещо от нея.
Портмонето му обаче лежи на масата. Отварям го и челюстта
ми удря пода. Копелето има златна мастър-карта! А крънка от
МЕН! От мен, който имам само някакви осем стотачки в разплащателна сметка! Преписвам върху цигарената си кутия номера на кредитната карта и датата на валидност, посягам към
мобилния си телефон и набирам номера на телешопинга.
– Добро утро... обажда се Фил Конрад... Искам да поръчам
бойния въртолет, който тъкмо лети при вас. От него могат ли
да се хвърлят разни работи? Наистина ли? Яко. Да-да... ясно...
неее, мастър-карта, да...
Страхотно предаване! Само за три минути си поръчал каквото поискаш. И понеже така и така съм започнал, поръчвам
още гимнастическия уред „Чък Норис Тотал“ и комплект но-
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жове от седем части. Когато затварям телефона, виждам, че
Фил, любимецът на жените, е пъхнал ръка в гащите на мадамата, което ми напомня, че и в моето легло се е проснала една гореща стюардеса и направо няма търпение да прави мръсен секс
с мен. От добро възпитание си измивам зъбите и се промъквам
в спалнята. Не знам защо се старая да пазя тишина, след като
дори и домашен любимец нямам. Миенето на зъбите също не
беше необходимо. Защото криминалната мадама се е простряла в средата на леглото, навлечена в тениската ми на Ал Бънди,
и спи като цепеница. И сега какво? На няколко пъти умишлено
шумно се блъскам в масата и казвам неща от сорта на „Леле,
къде ли се е дянала тая тъпа възглавница?“
Никаква реакция! Спи като вцепенена цепеница.
Няколко пъти повтарям това за възглавницата и накрая направо го изкрещявам. Все още никаква реакция. Спи като цял
дънер! Фактът, че от дневната вече долитат доста еднозначни
звуци, категорично не прави нещата по-леки. Поне веднъж и
в моя апартамент някой да прави секс. Мамка му! Загасям лампата и лягам в единия крайчец на леглото, на четиридесетте
сантиметра, които криминалната Катя ми е оставила. Мятам
едно одеяло върху двама ни. Жестоко! Не просто няма да получа никакъв секс, ами и ми се налага да пренощувам в икономичната класа. Какво толкова, в крайна сметка! Примъквам
се малко по-близо до нея и нежно прошепвам в ухото ѝ „Лека
нощ“, после добавям „и дано сънуваш някоя гадория с отвратителни чудовища, и адски да те е страх, и да се събудиш, обляна
в студена пот!“
После се завъртам на другата страна в теснотията и впервам
поглед в будилника. Часът е малко преди шест. Бих могъл да се
обадя на колегата си Флик и да отидем отново заедно пред хотел
„Доринт“, докато не дойдат да ни питат дали не сме проститутки. После се сещам за максимата на Дейл Карнеги „Ти си това,
което мислиш, че си!“ и отхвърлям идеята. Мисли позитивно,
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Саймън! Момичето до теб ти има доверие, щом спи полугола в
леглото на някакъв непознат тип. Така че: не е ли страхотно да
бъдеш учтив, да се покажеш като истински джентълмен!
От дневната долитат някакви стонове.
Не! Изобщо не е страхотно да си джентълмен. Смесица от
завист и чиста омраза се надига към гърлото ми. И сякаш, защото това не е достатъчно ужасно, пред очите ми изплува гигантски стелаж с надпис „30 С“. И онова тъпо джудже! Трябваше да ми запише номера! Въртя се наляво и надясно, нагоре и
надолу. По някое време чувам хихикане, после входната врата
се затръшва. Светвам лампата и започвам да опаковам куфарите си за отпуската.
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– Тотално ли превъртя? Не може да плуваш толкова надалече! – укорително ми виква страхотната блондинка от почивния
център и ми хвърля едно въже. – Ето, хвани се! Ще те изтегля
до лодката!
Колко дълго цапам безпомощно посред Атлантическия
океан, не ми е известно. Напълно съм се отказал от опитите
да се кача обратно на сърфа си и да изправя тежащото цял тон
платно. Единственото, което знам, е, че плажът някак си се е
отдалечил. Въпреки това се радвам, че със звучното бръмчене
на мотора „Ямаха“ се приближава, за да спаси човека зад борда,
тъкмо най-готината аниматорка от почивния център. В черния
си бански прилича на момиче от филм за Джеймс Бонд. За
съжаление ролята ми не е да спя с нея, а да си държа мутрата над
водата и да се оставя да бъда спасен. Издрапвам върху учебната
си сърф дъска и по изключение си държа устата затворена.
– Хващай въжето, не се ослушвай!
Който си мисли, че всички аниматорки из почивните центрове непрестанно и само те забавляват, жестоко се лъже. Някои освен другото и ти крещят. Особено онези, които са облечени в прилепнал по тялото бански за сърф!
– Предупредихме ви специално, че не бива да ходите толкова надалеч!
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Майчице, наистина е бясна!
– Не съм отишъл, течението ме отнесе! – оправдавам се аз
и се придърпвам по въжето в посока спасителната лодка. При
това вадя поглед като на японска риба-балон малко преди да
бъде сервирана на масата. Не, че някога съм виждал такава риба
малко преди да бъде сервирана на масата, но с голяма доза сигурност мога да твърдя, че тя по всяка вероятност гледа така,
както аз сега.
– Качвай се в лодката! – изсъсква момичето на Бонд.
Аз, който далеч нямам вид на таен агент, едва ли не с акробатичен номер правя несръчен опит да пропълзя от дъската върху
надуваемата лодка и веднага се пльосвам обратно във водата.
Струва ми се, че в този миг заслужавам да бъда възнаграден с
ръкопляскания от всички посетители на почивния център, които в момента ме гледат от плажа. Отблъскващ, отвратителен
пакет услуги!
– Благодаря! Спаси ми живота! – заеквам аз.
– Май нещо такова се получи. Виждаш ли ги ония скали?
– Те гледаха доста внимателно!
Вместо да се засмее, тя натиска газта и ме отнася обратно
на плажа заедно с голямото четири квадратни метра платно и
учебната дъска за сърф.
Минаваме покрай крякащите гости на почивния център и
изтегляме моторницата по едно дървено кейче до станцията по
водни спортове. Просто пропускам покрай ушите си коментарите на курортистите, които са се опънали върху зле изпраните
хавлиени кърпи и препичат белите си като сирене градски гърбове. Искам само да взема един душ и да си почина. Защото ако
не се получи последната вечер, тогава просто не знам. Не съм
дал 899 евро за седмица в почивен център за необвързани, без
да направя нито една-единствена свалка!
Три часа по-късно седя на малка маса близо до дансинга. До
мен седи някакъв съветник по ценни книжа от провинция Хе-

41

сен. Тъй като се намираме на Канарските острови, дансингът,
както и масичката, са под открито небе, близо до басейна. Свещичката, която примигва върху масата, е същата като вкъщи.
Все някъде на Канарските острови трябва да се намира и някоя
„Икеа“. Внимание! Твърде късно. Ето го пак – моето 30 С.
– Кълчи се като курва! – просъсква моя червенокос хесенски сътрапезник и забучва нелепото си коктейлно чадърче в
едно парче ананас.
Понеже на дансинга никой не се е проснал в безсъзнание и
не се лее кръв, очевидно не става въпрос за вуду. Освен това:
дори с рудиментарни познания относно човешката психика,
не е трудно да преценя, че малко остава, и моят досега кротък
банкер би могъл да се преобрази в хладнокръвен, изпаднал в
амок убиец, който е склонен да опустоши с автомат цялата открита дискотека на почивния център. „Туристическа агенция
„Робинзон“ – време за чувства!“ С оглед на музиката, склонен
съм да проявя разбиране към него. Върви Джо Кокър. И все
пак не Джо Кокър му е проблемът. Проблемът му е жената, с
която прекарва отпуската си.
Предлагам на ревнивия банкер цигара, за да го разсея.
– Погледни, моля ти се, Саймън, като същинска курва!
– Ето... огънче!
Вместо да запали фаса, той го мята настрани върху дансинга.
Според мен да мятат фасове на дансинга не подхожда на хора,
които носят скъпарски дизайнерски очила без рамки и сако
марка „Бос“. Освен това се страхувам, че главата му всеки момент ще експлодира.
– Сега се сваля и с оня прошляк!
– Това е учителят ми по тенис – информирам го аз.
– Дреме ми! Прошлякът си е прошляк!
Нещастен западняк, мисля си аз. Прелита три хиляди километра, за да покаже на всички колко му е гот с такава бразилска
супермадама и да седи сам всяка вечер като пълен скапаняк,
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само защото госпожица Сладуранка флиртува с всеки мъж, чиято кредитна карта е валидна повече от четири седмици. Опала! Ето я, пак се примъкна.
– Грегор, дай ми картата!
Това, струва ми се, на португалски трябва да значи „Обичам
те!“.
Не мога да повярвам, че един успешен инвестиционен банкер безмълвно връчва на приятелката си своята клубна кредитна карта, вместо веднъж завинаги да скъса с нея и така с един
удар да си спести стотици хиляди евро.
– Не, че има нещо в нея! – заплашва го тя и отприпква обратно към бара като Пег Бънди от „Женени с деца“.
Все пак едно трябва да ѝ се признае: тоя бразилски акцент
е много секси. И понятието „проблеми с фигурата“ явно няма
нищо общо с нея. Госпожица Сладуранка е горда притежателка на стопроцентов салса-задник. Салса-задниците направо ме
разбиват! Не без основание ни изтезават с подобни безсрамни сексуални намеци във всеки скапан телевизионен репортаж
за Южна Америка. Човек просто не е в състояние да смени
канала, когато на екрана му се размахват салса-задници! Без
значение за какво се отнася репортажът, винаги се намира някой незадоволен монтажист, който да включи кадър със салсазадник. Южна Америка и международният дълг? И кадър със
салса-задник! Дишащи лепило дечица по улиците на Салвадор
да Баѝя? Кадър със салса-задник! Танкер потънал край Буенос
Айрес? Е, как да мине човек без салса-задник...
Само MTV си позволява да показва салса-задници без особена причина. Тези безупречни задници тип Шакира, които,
обути в ластични бикини, се размахват на забавен кадър на
фона на луксозна спалня или пък се настаняват върху седалките на лъснати до блясък мотори, до малоумници като Джей-Зи
или Снууп Доги Дог. Или пък самите задници са лъснати до
блясък? Все тая... при всички положения предавам общата ат-
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мосфера. Аз обаче, вместо да закова някоя мацка, седя до превъртял фондов мениджър, който изпуска пара от яд. Отпивам
глътка „Бекс“ направо от бутилката. Много ти благодаря още
веднъж, Фил, за страхотното предложение – да дойда в тоя
тъп почивен център за необвързани, който се нарича така не
на последно място, защото гарантира да те върне вкъщи точно толкова необвързан, колкото си дошъл. Все още чувам гласа
на автора на идеята, който кряка в ухото ми: „Саймън, човече, там всяка вечер ще забиваш някоя нова, имам предвид секс
чак докато се наложи да повикат лекар!“ Лекар действително
дойде веднъж – за да се справи с колапса на един 70-годишен,
който прекалил с употребата на четката си за рисуване в курса
по рисуване с акварели. Най-суперското беше, когато завчера
бях осведомен с SMS, че самият Фил изобщо никога не е бил
тук. Просто бил чул, че ставало въпрос за необвързани. Какъв
тъпак съм! Майната му, така или иначе това е последната вечер,
вече нямам нищо за губене. Почернял съм, току-що ми спасиха
живота и се чувствам що-годе секси.
– Хей, Саймън! Ама страшно шоу си направил днеска на
морето, а? Чух, че се наложило Анета да те изтегли на брега,
иначе си щял да обърнеш корема!
Това беше коментар номер 16, изказване на инструктор по
спининг от Баден-Вюртемберг, който профучава покрай мен с
три бири в ръцете.
– Радвам се, че ти е харесало!
Хвърлям поглед встрани и моментално ми става ясно, че
моят хесенски банкер все още не се е успокоил напълно. Да
кажеш, че е някакъв готин пич, не е! Ама всеки път така става: новобогаташ, отегчителна мутра с цвят на сирене, пък чука
бразилски салса-задник. И защо така? Три букви. SLK. Мерцедес-Бенц SLK-класа. Изглежда притежава три такива. Или пък
просто ми го е разказвал три пъти.
– Същинска курва, Саймън! Кълчи се като курва!
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– Бразилките танцуват доста по-добре от германките от Хесен – утешавам го аз, тъй като той е на границата да скокне на
крака и да сложи точка на тая работа.
– Да, и по тая причина струват десет пъти по-скъпо!
– Защо не танцува с теб? – осведомявам се аз.
– Защото не мога да танцувам. На дансинга съм пълно дърво.
– Кой го казва?
– Тя.
– Аха...
– А къде впрочем е ТВОЯТА страхотна мацка? – ухилва се
той злобарски насреща ми. Казвам му да си затваря устата и
му посочвам тенис-прошляка, който тъкмо е тикнал крака си
в салса-задника на бразилката, въпреки че песента на Крис де
Бърг „Lady in Red“5 далеч не го изисква.
– Ох, ама тоя ми ти прошляк танцува доста добре! – заявявам. Нà ти сега!
– Чашата преля!
И преди да успея да спра хесенското сирене, той скача, проправя си път през тълпата пенсионери в хавайски ризи и лисва
едно бакарди с кола в лицето на съперника си. Колко унизително! Мъжете не се заливат с коктейли. По същата причина,
поради която не се щипят, не си дращят лицата и не си купуват
плодови млекца. Не го правят, защото са мъже! Защото мъжете
си купуват „Марс“ и си забиват по едно кроше в мутрата.
– Кретен! – писва салса-задникът и лепва една плесница на
женчото. След това ми се налага, заедно с още няколко стотина
гости на почивния център, да наблюдавам как госпожица Сладуранка извлачва за ухото своя безпомощно размахващ ръце
банкер от дансинга с все дизайнерските му очила! Като куче от
масата за хранене. Само си го представете. За ухото! Направо
ме е срам за него. И сега какво? Какво ще става с мен? Оставам
5

„Жена в червено“
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сам на масичката пред свещичката. Един програмист с щръкнали уши, когото вчера бих на тенис на маса, се приближава към
мен с усмивка до ушите. Боже мили, моля те, направи така, че
той да не седне до мен!
– Май са ти спасили задника днеска на морето, а?
– Правя каквото ми е по силите!
Той отминава и аз запалвам един „Принц Датски“ с последната си кибритена клечка. Само няколко секунди по-късно, свещичката на масата сякаш напълно спонтанно и дълбоко
символично угасва. Да... това е то цената на високото ми социално положение: самота. Само аз и моята малка масичка.
Тъй като е все още рано, а диското на почивния център се
пълни едва към полунощ, отивам до бара за още един „Бекс“.
Решавам да покисна още малко тук и да огледам обстановката.
Ето ги пак познатите лица, както всяка друга отегчителна вечер:
Леля Кете, която прилича малко на Руди Фьолер, и от тридесет години всеки февруари почива тук, в „неговия клуб“. Един
погрешен въпрос, „Как е било тук преди?“, и можеш спокойно
да си завреш вечерта в рекламната шапка с лого на клуба. На
няколко метра встрани стоят идиотите от масата за необвързани. Забележителна идея на организаторите от почивния център е да лепнат тъкмо на тази маса в ресторанта огромна табела
с надпис „МАСА ЗА НЕОБВЪРЗАНИ“, която да се вижда
отвсякъде. Масата за необвързани, това е масата, на която се
признава, че настроението е добро, когато в продължение на
поне един час никой не хленчи. Седях на нея една-единствена
вечер и само фактът, че почивният център не предлага курс за
начинаещи „Как да си прережем вените“, ми попречи да се разположа във ваната с голяма опаковка „Жилет“ още същата нощ.
Разговорите между необвързаните винаги протичат по един и
същи начин:
– От колко време си сам?
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– Почти година. А ти?
– Ами... и аз не знам вече... постепенно започвам да си мисля, че никога вече няма да си намеря приятелка! Струва ми се,
че доста неща обърках.
– Като гледам плажа, ще взема да се удавя!
– Окей, радвам се, че се запознахме! Всъщност, чакай... Идвам с теб!
Както обикновено обаче, всички необвързани загубеняци
моментално се надушват един друг. Дори Петер Кретена от
три дни е с дивото цвете Фло, хардкор мацка от Хесен. Докато ги гледах тази сутрин по време на „здравословната закуска“,
почти останах с впечатлението, че мировата скръб вече няма да
тежи така върху крехките плещи на двамата. Ами моите плещи?
Седя си аз с биричка номер четири и чакам лично шефът на
почивния център да довтаса, за да ме удостои с медала „Найсамотният човек в целия клуб“.
Изпивам още един „Бекс“, после още един. Когато диджейът
пуска “It‘s raining men“6 на Уедър Гърлс, си поръчвам първото
уиски. Вратата на клубния театър се отваря и отвътре започват
да се изсипват хора в отвратително добро настроение.
– Страхотно шоу беше тази вечер! – споделя ми една пълничка дама от Дюселдорф. Носи очила с диаманти по рамките,
които тежат поне тон.
– Какво изпълняваха? – не че ме интересува, но въпреки
това питам.
– Ами „Котките“!
– Но това го играят вече цяла седмица!
– Да, обаче днес беше особено хубаво!
Поръчвам второто уиски, когато по рамото ме потупва момичето на Бонд. Анета! Сега не е облечена в бански, а в котешки костюм. Също толкова секси!
– Последна вечер, а? – пърха с мигли тя. Правя опит да из6

„Валят мъже“
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глеждам по-малко пиян, отколкото съм, но погледът ми по всяка вероятност все така напомня на рибата-балон.
– Ама ти си... ти си котка! Котка-спасителка! – почвам да
бъбря аз.
Прилепналият котешки костюм бие по атрактивност дори
банския. Доста нахално, впрочем. Аз току-що съм минал на стенд-бай режим в хормонално и техническо отношение, а тя ми
пристига тука просто така и ме възбужда като едното нищо.
Сексапилните жени трябва да се разхождат облечени с циркова
шатра, а не с подобни чудесии, които са в състояние да подлудят човека.
– Защо си облечена така? – питам я.
– Заради „Котките“. В крайна сметка това играем! Дори мислех, че ще те видя в публиката.
– Висях да се занимавам с данъчната си декларация.
Безсмислени дрънканици. Губя си времето. С аниматорите
нищо не става, дори когато са толкова добронамерени. Мнозина непрестанно го забравят. Тези хора си продават усмивките
на сводниците от туристическата индустрия. Нищо от това не
е истинско! И при Анета не е. Дори сега, докато говори с мен,
непрекъснато се обръща и кима на други гости. Добре дошли в
действителността. Проверка за истината. Резултат: вие... нямате никакъв шанс! Това, което напълно ме изкарва от релсите, е
въпросът:
– Искаш ли да пием по едно вино?
– Сега, тук?
– Най-добре на моята тераса. Тук има твърде много хора.
На нейната тераса? Тя пита МЕН, дали искам да дойда при
НЕЯ, за да пием вино на НЕЙНАТА тераса? Момичето на
Бонд? Тъкмо си мисля, че съм ѝ схванал номера и тя ми сервира
това! Целият този почивен център е едно голямо недоразумение. Едно гигантско телевизионно шоу с пакетни услуги, където босовете от туристическия бизнес и авторите на Матрицата
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дърпат конците. Анета е аниматорка. Прекарала е тежка седмица. Казала ми е няколко приказки накриво и сега съжалява.
– Каниш ме у вас?
– Защо не...?
Как може тази кучка само за десет секунди да унищожи цялата ми теория за почивния център? Как може да ми се присмива така и да ми съсипва плановете как да прекарам нищожната си вечер? Откъде накъде? Решавам да играя на сигурно:
– Става!
– След един час? Трябва да се измъкна от тия котешки парцалки и да взема един душ.
И това ли? Изобщо не искам да си го представям.
– А къде е балконът ти, ъъъ... стаята ти?
– 79 В, зад тенис кортовете.
– Ще донеса виното!
– Супер – значи доскоро!
И изчезва. Поглеждам към испанския барман. Искам да го
помоля да потвърди, че тя действително е казала това, което
току-що каза, но той забърква мохито след мохито. Мохитото
влиза в пакетната услуга.
Анета! След един час! Това е просто прекалено. Оставям
уискито настрани и се понасям със зелената бутилка „Бекс“ по
откритото стълбище надолу към все още полупразната дискотека. Отплуууууувам надалееееееч... Saiiiiiil awayyyy7... На бара
седи тенис-прошлякът, останал междувременно без госпожица
Сладуранка, но за сметка на това вече снабден с едно голямо
питие. Щастливите лица със сигурност не изглеждат така. Йохо-хо и работа-мечта – аниматор в почивен център, ама май
плащаш за тая работа направо с черния си дроб.
– Хей, Майк!
– Саймън!
По бледото му лице пробягва хомеопатична усмивка.
7

Отплувам надалеч
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– Ще ми поръчаш ли едно? – пита ме той със своя лек саксонски акцент.
– Естествено! Какво искаш?
– Джин с тоник.
Понеже ми е приятно да карам канарските служители да си
мислят, че уважавам езика и културата им, поръчвам на испански:
– Дос джин тоник, моля!
– Знаеш ли, Саймън, тоя лайнян почивен център си е направо като затвор!
Опа! Моят тенис-прошляк е използвал времето между аферата с госпожица Сладуранка и следващото маце и самосиндикално е отсвирил към демократичната държава на философите!
– Що бе? Яко си е! Слънце през цялото време, курорт... –
отвръщам му аз. Погледът му издава, че е съгласен с мен само
отчасти.
– Като при нас е, както беше по-рано! Като в ГДР-то... Врътват ти ключа от външната страна, всички бачкат за щастието на
един, а свестни пари ще видиш през крив макарон.
Не бях подхождал към въпроса от тази страна. Започва да
ми светва обаче.
– Последна вечер, а?
– Мхм.
– Май си падаш по Анета?
Почивният център не е никакъв затвор, почивният център
е село!
– Даже много. Аз... след малко имам среща с нея. У тях, ще
пием вино!
Майк сбръчква чело, избутва настрани празната чаша от
джина с тоник и мята включеното в пакетната услуга коктейлно чадърче в мивката. Шапки долу. Направо е всмукал джина
си на екс.
– Сериозно? Тя досега не е правила такива работи.
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– Да пие вино ли?
– Да кани някой от гостите при себе си. Човек никога не
знае... Знаеш ли, тя скоро ще напуска. Заминава за Кьолн. Обаче никой не бива да знае.
– Заминава за Кьолн? Ама АЗ живея в Кьолн!
– ТИ живееш в Кьолн? И какво, сега няма да има място ли,
що ли?
– Хаха... Неее, просто се изненадах!
– Хей... тя също си пада по теб, Саймън!
– Ама наистина ли?
– Да бе, каза го.
– Ммм...
Анета и аз! В Кьолн! Това ако не е хубаво! Можем да си ходим на кръчма сами и без тълпите, които се включват в пакетната услуга, да си разхождаме край Рейн или пък просто да си
киснем вкъщи и да прелистваме списание „ТВ Звезди“! Установявам, че някаква сила ме тегли, откъсва ме от бара, за да опитам да осъществя тази мечта по възможност веднага. Трябва
да ида при нея. Сега. Незабавно.
Смъквам се от стола и прегръщам Майк заради прекрасната
новина.
– Да бе, няма проблем... Благодаря ти за джина с тоник!
Когато вече съм се обърнал да си ходя, той ме издърпва още
веднъж към себе си.
– Мога ли да ти дам един съвет, Саймън?
– Да, естествено!
– Тази Анета, така де... тя напуска заради всички гаднярски
набези от страна на гостите, нали се сещаш? Така де... все пак си
е маце и половина. И тия истории „Искаш ли да се чукаме, само
за една нощ“, това за нея не значи нищо. Така че, ако действително си заинтересован, ама наистина, наистина... да знаеш, на
твое място бих държал топката ниско днеска, нали се сещаш?
Сещам се. Фиксираш топката, изтегляш се навреме, посре-
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щаш я близо до тялото и във всички случаи я държиш ниско.
Като в транс грабвам кутията с цигарите и потеглям. Тя се мести в Кьолн! Напуска илюзорния свят на доброто настроение
и отива в истинския живот! Тя идва при мен! В един и същи
град. В моя град! По никакъв начин не бива да осера работата.
Щом не бива да осирам работата, значи не бива! Обаче аз ще я
осера. И много добре знам защо. Защото след половин година
без секс така подивявам, като видя салса-задник, котешки или
бански костюм, че дори след „Новините от деня“ с Анне Вил
ми се налага да взема студен душ. А когато отворя вратата на
бунгалото на Анета, там ще ме чака нещо като Анне Вил: жена!
Чук-чук. Здрасти, Анета. Целувчица. Един погрешен жест,
една погрешна дума и работата е осрана. Тогава нека...
Именно!
Това е то!
Ето това се казва то ИДЕЯ! Идея, която ще ми гарантира
спокойна вечер и ще осигури бъдещето ми с Анета. Мятам фаса
в детския басейн и с твърда крачка се отправям към собственото си единично бунгало. Отварям вратата на стаята, спускам
щорите и включвам телевизора. Превключвам две идиотски
токшоу програми и директно се насочвам към целта си: щедро
продуцираните петсекундни реклами, в които горещи чернокоси студентки се валят в евтини чаршафи и умоляват зрителя
да им се обади по телефона.
Първият път попадам на „неуморната Шантал“ с телефонен
номер 0190 три пъти 67. Вторият път на „палавата домакиня“,
която, по всичко изглежда, живее някъде в моя квартал. Третият път оплесквам нещо с часовите зони и попадам на комплект
тенджери под налягане за 179 евро. Не съм очаквал, че съм
толкова потентен! Благодаря ви, WS-Телешоп! Всеки път, когато не мога да го вдигна, ще си мисля за вас! В ума ми се мярва
мисълта за четвърти път, обаче 60-годишната пълничка секретарка на номер 0059 четири пъти 88 не ми изглежда особено
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убедително. Гейм оувър. Операция „Хотелска буря“ успешно
изпълнена. Много съм доволен. В рамките на няма и четвърт
час така успях да се излъскам, че сега мога спокойно да обсъждам на кафе въпросите за опрощаването на външния дълг на
държавите от Третия свят дори с голата Шакира.
Въпреки това съм доста нервен, докато вървя към бунгало
79 В с открадната от бюфета бутилка вино и с една чиста риза.
По-точно казано, страшно съм нервен. Горе-долу така се чувствах, когато на 13 за първи път излязох с момиче на по сладолед
и тя ми позволи да я целуна по челото, след като платих сладоледите. Така си мисля. Или пък не? Оф, не... тя избяга още
преди това. Как му се смесват на човек спомените в главата,
като минат една-две години. А... ето го бунгало 75, после 76...
Междувременно действително ми е станало зле. На знам дали
от „Бекс“-а, или от уискито, или пък от това, че съм адски напрегнат. Може пък чисто и просто да съм влюбен! Бунгало 78.
Бунгало 79 и... 79 В.
Усещам как пулсът ми бавно започва да се престарава в опитите си да гори мазнините около сърдечната област. На един
от прозорците виждам запалена свещ. Това е то. Почуквам на
притворената врата.
– Ехо? Тук живее ли едно котенце?
– Отворено е...
Две редици чаени свещи от „Икеа“, подредени в тесния коридор, посочват пътя към малка, симпатично обзаведена дневна-спалня. Не мога да не се сетя за стелаж 30 С. Онова подлярско джудже действително трябваше да ми запише номера! Стаята е обзаведена много уютно. Ухае на ванилия, горещ душ и топла жена. На едната стена виси задължителният плакат с лика
на Че Гевара, върху черните сатенени чаршафи лежи котешкият
костюм. Само Анета не се вижда никъде наоколо.
– Къде си?
– Малко по-нататък... на балкона!
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Минавам през една разделяща помещенията преграда в
стил 70-те и се озовавам на един мъничък балкон с два спретнати градински стола и една малка декоративна масичка, върху която вече стои една бутилка вино. За съжаление балконът
не гледа към Атлантическия океан, а към околовръстно шосе с
четири платна, по което тъкмо тътне един автобус, натоварил
британски туристи.
Анета е вдигнала мургавите си крака върху белия зидан парапет на балкона, прокарва пръсти през един кичур коса над
челото си и ми подава една препълнена чаша вино. Боже мой,
устните ѝ са фантастични. Спокойно могат да я сложат на корицата на списание „Вог“, и то без грим.
– Радвам се, че дойде!
– Радвам се, че...
Какво се отговаря на такова изказване? По дяволите, колко
съм нервен!
– Радвам се, че... така де, че сме тук, всички! Тук... вино!
– А, нашето винце... чудесно е.
– Да де... – казвам аз и сядам направо до Анета, която все
така не е облечена в циркова шатра. Нагоре на практика не
носи нищо, но предполагам, че би могло да се опише като мини
тениска с висока талия. Обаче това ми е все едно, благодарение
на моя геройски трипъл-секс-екшън. Усещам някакъв вътрешен порив да говоря за инфраструктурата на Канарите:
– Прекрасно! – заявявам аз и пращам одобрителен поглед
към околовръстното шосе.
– Това е ФВ 2 – осведомява ме момичето на Бонд.
– Какво означават буквите? – питам аз след дълга пауза.
– Фффффввввввоколовръстно шосе.
Споглеждаме се закратко, после и двамата трябва да се смеем. Фвоколовръстните шосета са много полезни – създават
нови работни места, отвеждат курортистите невредими до хотелите им от пакетната услуга, а на мен и Анета помагат да се
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отпуснем.
– Тост?
– С удоволствие!
Тя ми налива, вдига чашата си и ме поглежда в очите. Прескачат искри. Сърцето ми отхвърча нагоре и после се спуска обратно към стомаха. О, не. Твърде късно – вече се е случило!
– За какво? – пита тя и тонът ѝ може да се определи като
нежен.
– За... почивния център? – пробвам се аз.
– В никакъв случай!
– Тогава... да кажем, за нас?
– По-добре. Значи, за нас!
Пулсът ми се ускорява, без да ми иска разрешение. Момичето е прекрасно – безусловно. Не знам защо, но и двамата изпиваме чашите си на екс. Всичко, което следва, е весело, приятно
и просто хубаво. Пием и бъбрим за какво ли не. Хвалим луната за романтичната атмосфера, която придава на вечерта ни, и
пеем канарската версия на любимата си песен „Biene Maja“8:
– Ен ун пайс непознааааат – припявам аз, – асе отдавна поко
тиемпооооо...
– Фуера една Биене биен познааааааата... – завършва тя със
най-сериозно изражение на лицето, но съвсем точно. Това е то
опитът на аниматора. – Тази биене ке йо моя се яма Махаааа...
Не спираме да се превиваме от смях, отваряме и втората
бутилка вино, имитираме смехотворния банкер от Хесен, леля
Кете и Майк, алкохолизирания тенис-прошляк. Всичко върви
сто процента според плана. Тя се влюбва в мен. Като специалист по езика на тялото, забелязвам това още на мига. Усмивките, погледите – във всичко се чете „Давай!“ Освен това вече три
пъти ме е докоснала по крака. Аз не съм някакъв подляр тип
„Хей, искаш ли да се чукаме“! Това веднага го вижда човек, съответно жената. Само още един час, тогава ще ѝ оставя адреса
8

„Пчеличката Мая“
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си в Кьолн и ще се разделим с една целувчица по челото.
Поне така си го мислех.
Обаче не.
– Саймън, искам да спя с теб.
С чаша вино в едната ръка, фас в другата и замръзнала от
шока усмивка на лицето, се разбивам върху скалите срещу станцията по водни спортове.
Твърди се, че преди смъртта, целият ти живот минава като
на филм пред очите ти. При мен бяха само седемте почивни
дни в центъра, след това изпадам в няколкосекунден колапс
и не мога да пророня и дума. Поредният автобус курортисти
преминава по фвоколовръстното шосе. Много ми се ще да бях
в него. А, за да направи нещата още по-ужасни, Анета ме хваща
за ръката и ми пошепва в ухото:
– Сега!
Ето още един автобус. Холандски, струва ми се. Там със сигурност имат нужда от време на време да почиват на Канарите!
При тяхната теснотия! Особено когато човек е голям колкото
мен! Аз се прокашлям и изписуквам:
– Но защо... искам да кажа, защо сега?
Браво, Саймън. Успя да кажеш цяло изречение!
– Харесваш ми! И освен това... така де... за твое успокоение... Понеже летиш утре.
– Какво? Понеже утре летя?
С разтреперани пръсти си запалвам цигара.
Що за Бог допуска да се случват такива работи? И как, по
дяволите, аз, пълният идиот, стигнах до идеята да се самозадоволя цели три пъти? Понеже си задавам тези въпроси безмълвно, те не могат да попречат на Анета да седне на скута ми
и да ми лепне една особено влажна целувка за мое успокоение.
Забелязвам, че под полата си не носи нищо. Просто го установявам като факт, не с оглед на това, че съм мъж. Благодаря ви,
WS-Телешоп!
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– Какво толкова! Искам да спя с теб, не да се омъжа за теб. И
имам чувството, че и ти го искаш...
– Но нали се местиш в Кьолн! – тихичко изквичавам аз.
– Веднага щом приятелят ми намери жилище.
На вътрешния си телевизионен екран наблюдавам как шефът на центъра откъсва от шията ми медала „Най-самотният
човек в целия клуб“ и ми закача медал „Най-големият идиот в
историята на почивния център“. Какво не бих дал сега за един
снайперист върху покрива на халето за сърфове, който да ми
отнесе главата бързо и безболезнено. Снайперистите обаче
струват скъпо, а аз изпих всичките си пари в бара.
Тя ме гали по косата.
– Хайде да влезем вътре!
Това е моментът, в който аз развявам бялото знаме, моментът, в който се пречупвам пред съдбата си. Обаче много добре
знам, че хора са били прострелвани, дори след като са размахали бялото знаме. Оставям се да ме отведат до спалнята като детенце на първия учебен ден и да ме повалят на леглото. Докато
мислено окачам на врата си въжето „Обеси-се“ и ритам столчето, най-еротичната жена в почивния център смъква полата си
и се увива около мен. Човек просто не може да упрекне Анета,
че не си прави труда да ми помогне за ерекцията. По-точно казано, тя опитва всичко, което съм гледал по „Сладък грях“ и на
клиповете у Фил, и при нормални обстоятелства, това вероятно щеше да е една от най-горещите любовни нощи през живота
ми. Обаче...
Опитвам се да мисля за WS-Телешоп, но изобщо не помага.
Моля, най-унизителният суперсрив в системата на Саймън Петерс! Над мен най-сексапилната жена в целия почивен център
се опитва да спечели порно-оскар, а аз лежа като изнемогнал
от жажда затворник от Гуантанамо след двудневен разпит пред
ЦРУ.
– Съжалявам – казвам аз, когато вече съм напълно сигурен,
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че нищо няма да порасне, – не е заради теб.
– Няма проблем! – отвръща тя и ме прегръща.
Въпреки всичко трябва да си вървя.
С едно мохито от пакетната услуга и с последния си фас сядам на празния плаж. Пясъкът е все още топъл, почти може да
се пренощува навън. Утре се качвам на самолета и се прибирам
в сивото си мизерно ежедневие, обратно в света на DSL-постовете и вечерите в единичното кресло пред телевизора. Отнякъде до мен долита смехът на някои от кретените, които седят
на масата за необвързани. Вероятно правят секс на плажа. Припомням си как същия следобед Анета ме изтегли до брега с моторната лодка. Почти съм попаднал в опасните скали, каза ми
тя тогава. Опасните скали. Когато отварям дървената врата на
станцията за водни спортове, намирам вътре хесенския банкер,
който седи сам на кея, с разчорлена коса и бутилка вино.
– Хей, Саймън... Видях те с Анета на бара. Стана ли работата?
Издърпвам учебната дъска за сърф от стойката ѝ и я оставям
да тупне на пясъка.
– Може да се каже... Успях да свърша три пъти!
– Доста добре!
– Да. А какво стана с теб и твоето захарче?
– Скъса с мен.
– ТЯ скъса? Не ти?
– Не, тя!
Измъквам още една дъска за сърф и я поставям до първата.
И двамата сме доста пияни, но с малко късмет ще се добутаме
до опасните скали.
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Когато след петчасов полет росен-росен отключвам вратата
на жилището си, Лала тъкмо глади ризите ми под звуците на
хърватска народна музика. Точно така. Лала е чистачката ми.
Защо чисти именно по това време, а не през седмицата, докато
съм бил на почивка, си остава загадка за мен.
– Сааааймммммън! Ето те пак. Ах, какъв почернял! – искрено ми се радва тя.
Оставям пътната си чанта до входната врата и стискам ръката на Лала.
– Жилище било мръсно минала седмица, купон ли имаше?
– пита ме тя.
„Как беше отпуската?“ би било по-подходящ въпрос, поне
така ми се струва. Трябва първо да си събера мислите. Лала
беше последното, за което ми е хрумвало.
– Миналата седмица? А, да... доведох няколко души от клуба, пихме по още едно и... така де... не успях да разчистя всичко
и... всъщност, какво толкова те интересува?
Лала се колебае няколко секунди, очевидно се притеснява
да ми зададе въпроса, който я вълнува. С някакъв хърватски
номер за смяна на темата тя налива дестилирана вода в ютията,
която ѝ се отблагодарява със свистене.
– Саймън... питам, щото за първи път и друга половина от
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креват било използвана, нали разбираш?
Разбирам. Това беше горещата стюардеса от „Криминале“,
която на следващата сутрин отпраши за Ню Йорк без закуска,
но пък с махмурлук.
– Иначе... трябвало все да приготвям за двама, но винаги
само едната половина използвана – мрънка Лала унило. Ясно.
Биг Лала те гледа. Това се случва само, защото в последните две
години се грижа да има чаршафи и в двете половини на спалнята с малоумната надежда, че някоя нощ Кристина Агилера,
облечена с много къса блузка, ще позвъни на вратата ми и със
сълзи на очи ще ме умолява да пренощува при мен.
Досега Лала никога не се е бъркала в личния ми живот. За
нея винаги е било много важно да не отваря дори шкафовете,
защото се страхува, че там някъде може да има нещо, което изобщо не я засяга. Ето защо съм толкова изненадан от сегашните
изказвания на Лала в стил Оруел.
– Приятелката ли твоя е, дето разбъркала легло? – пита ме
тя, намигайки ми. Опа. Да не би Лала да си е паднала по мен?
Може би заради оная стюардеса съм разбудил ревността ѝ, улучил съм я право в сърцето и съм наранил дълбоките ѝ чувства!
– Неее... беше една приятелка, така де, позната. Впрочем,
какво толкова те интересува?
Лала въздъхва с облекчение.
– Значи, в момент нямаш приятелка?
– Не? – отговарям аз, но извивам интонацията нагоре, сякаш е въпрос.
Лала се засмива и напръсква още малко препарат за по-добро гладене върху любимата ми кафяво-жълта риза.
– Питам, защото имам добра жена за теб, при която също
чистя в жилище.
Боже, благодаря ти! За секунда си бях помислил, че се е влюбила. Нямам нищо против червенокоси хърватки над четиридесетте, обаче аз самият съм едва на двадесет и девет! После
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питам:
– И какво представлява?
Лала оставя ютията настрани и закача любимата ми риза на
дъската за гладене.
– Много светло, две стаи, прекрасен паркет, с огромен балкон...
– Жената!
– Ааа... Жена също добра!
И това е всичко. Край на разговора, защото мобилният телефон на Лала звъни. Тъкмо навреме. Моля, останете на мястото си, Саймън. Повече информация относно срещата ще получите след обаждането. Обаче и това няма да стане, защото моят
собствен телефон звъни и докато разказвам на Фил, че в почивния център съм правил секс с четири различни жени, Лала вече
си е събрала нещата и е изчезнала. Настанявам се в единичното
си кресло, паля цигара и включвам телевизора.
След една напълно лишена от събития седмица виждам, че
заедно с касовата бележка за кухненска хартия Лала ми е оставила и някаква снимка. Снимката е направена с полароид по
време на някакъв очевидно досаден купон. Виждат се няколко юпита с бизнес дрешки и с по чаша шампанско „Просеко“
в ръка. Голяма, нарисувана с химикалка стрелка, сочи към една
едра брюнетка. До нея, също така с химикалка, е написано:
Дьорте!
Дьорте? Това име кретенско ли е, или просто е кретенско
име? Дьоооорте! Звучи ми като името на някакъв отвратителен био-продукт за мазане. Като нещо, което някой фрустриран учител от реална гимназия би си намазал върху дебела филия пълнозърнест хляб, преди да отиде да отегчава до смърт
пъпчиви тийнейджъри с биномни формули. Дьорте! Аз бих
откачил, ако се наричах с такова кретенско име!
За мен срещата отпада. Дьорте!
Миличко, има ли още Дьорте в хладилника?
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Точно зад кутията с млякото без лактоза!
Намирам само една опаковка Вибке...
Скапаното име толкова ми е разстроило концентрацията, че
всъщност все още не съм погледнал внимателно самата Дьорте:
дълги тъмни коси, както вече казах, простички черни дънки и
блуза в същия цвят, и всъщност съвсем не толкова грозна. Що
се отнася до възрастта – предполагам, малко под тридесет. Сладичко личице, малко уморено все пак, изглежда често се тревожи, може би тъкмо заради умореното си лице. Що се отнася до споменатия от Лала „огромен балкон“ – заради блузата,
за съжаление, не мога да установя дали е вярно. Въпреки това
съвсем ясно се вижда, че жената до Дьорте изглежда много посекси от самата Дьорте. Лала може би чисти и нейното жилище! Стрелката с надпис „Дьорте“ обаче при всички положения
сочи именно Дьорте и никой друг. Едва сега откривам и една
бележка с почерка на Лала.
Саймън, твоя снимка също харесала на Дьорте и тя иска да
се срещне с теб. Ще се обадиш ли? 0168-9809476. Лала. ПС: Купих кухненска хартия, касова бележка е на масата.
Лала е най-големият фен на кухненската хартия в целия
свят. По мои изчисления, около петдесет процента от световния разход на кухненска хартия се пада на нея. Наводнение в
Кьолн? Връчете на Лала един стелаж ролки кухненска хартия и
за пет минути ще подсуши целия център.
Един момент... КОЯ моя снимка е харесала на Дьорте? Не
съм давал на Лала никаква снимка. Скачам и хуквам към дъската с магнитчетата в коридора. Липсва снимката ми от Майорка! Онази, на която след десет бири на главната улица с кръчмите в Майорка така се бях отрязал, че старата ми дружка Паула
твърди, че може би изглеждам поне отчасти щастлив. Тъй като
не си спомням момента, когато са ме снимали, дори вероятно
е било така. В моментите, които мога да си спомня, никога не
съм бил щастлив. Посягам към поредния фас и сядам отново
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на креслото. Дали наистина трябва да изляза с Дьорте? Среща,
организирана от чистачката ми? Колко мизерно е това...? Въпреки че... все пак ще е яко някак си, ако се получи...
Татко, ти къде си срещнал с мама?
Моята чистачка ни представи.
Толкова ли си бил некадърен да се запознаеш сам с някоя?
Да. А сега тичай да си пишеш домашните!
Измъквам мобилния и пиша на Дьорте следния SMS:
Лала казва, че трябва веднага да се оженим. Имаш ли нещо
против преди това да поговоря с теб?
И цак: изпращам съобщението. На МЕН ми се струва остроумно. Да видим дали тя има чувство за хумор. Съдейки по
бизнес-костюмчето обаче, струва ми се, че се касае за територия,
в която няма и капка от гореспоменатото чувство. Една такава,
дето си мисли, че е особено артистична, задето прибавя към
екселските си таблици и шарена лента. Откачена идея! Чувствам, че цялата тая история с Дьорте така ме е изкарала извън
равновесие, че изобщо не мога да си скучая на спокойствие.
Плюс това, така се радвах на напълно заслужения си почивен
следобед, след като в клиентския център на Т-Мобайл симулирах мигрена по толкова неподражаемо автентичен начин, че
собствената ми шефка едва не поиска да ме откара до вкъщи. И
сега ми се случва нещо, което на никой мъж никога на бива да
му се случва, независимо дали е на 18 или на 104: чакам SMS от
жена! При това отдавна вече трябваше да ми е отговорила! Такива момички, дето пият шампанско и се занимават с екселски
таблици, винаги държат телефона си включен! Или какво? Разхождам се насам-натам из жилището си, разтоварвам миялната
машина и подреждам вътре една мръсна чашка от кафе. После
добавям препарат за миене и такъв за блясък. Отдавна трябваше да е изписукал, тъпият телефон! Когато, няколко минути
по-късно, се улавям, че почиствам праха от стерео уредбата си
с помощта на микрофазерна кърпичка, установявам, че просто
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трябва да върша нещо. Хвърлям прашния парцал в боклука и
започвам да търся списъка с курсовете на моя фитнес център.
Намирам го в кошчето за хартия, между два стари картона от
пица с остатъци от сирене по тях. В пристъп на самонадценяване решавам да запиша курса „Степ аеробика за начинаещи“,
който започва след половин час. Може би поне мъничко ще ме
приближи към целта ми да натрупам някой и друг мускул.
„Пипиип“ казва моята Нокия.
Хохо, казвам си аз. Теорията ми за бизнес момичките се
оказва вярна. SMS от Дьорте.
Обади ми се! Д.
Втрещен съм. Ехо? Има ли някой вкъщи? Какво е това,
моля – „Господарките от вашия район си уговарят срещи на
изписаната тук телефонна линия“? Тая откачи ли? За каква се
мисли?Обади ми се! Нареждането е дадено и аз какво – да скокна веднага ли, що ли? Отговарям ѝ с едно Обади ми се ТИ!,
опаковам си сака със спортния екип и отпрашвам с жълтото си
Пежо към ярко розовия си педалски фитнес клуб.
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Не, не съм обратен. И никога няма да стана. Просто не съм
внимавал достатъчно при подписването на договора. Отвън
клубът действително изглеждаше страхотно, обзаведен с много
вкус и прочее. Едва седмица по-късно ми светна каква е причината за изисканото обзавеждане. Първоначално бяха детайли
като обявата за безплатен курс „Развяване на знаменца за деня
на Кристофър Стрийт“. И една бележка, която някой беше
пъхнал в шкафчето ми при плана за тренировките: „Ах, ти, палавнико...“ По-нататък не четох. Докато се къпахме след това,
естествено, всички надничаха, за да видят дали действително
съм палавник. Не бях. Моментално поисках да се изнеса по
терлици оттам. Но ръководителят Саша ме увери, че сега съм
член на клуба, независимо дали съм хомо или хетеро, и това ще
продължи поне още 23 месеца, дори ако се изнеса в Мюнхен.
Последното ми се стори още по-лош вариант, затова реших да
остана.
На входа няма особени разногласия, защото ключовете за
шкафчетата не са обозначени с номерца, ами функционират
електронно. Това означава, че мога да си избера всяко шкафче
и просто трябва да запомня номера му, което аз, разбира се, не
желая! По правило не вярвам в конспирационни теории, но
сега вече не съм съвсем сигурен дали някой целенасочено не се
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опитва да ме скапе.
– Избери си някое кръгло число, така няма да го забравиш
толкова бързо! – съветва ме портиерът Йоахим. Струва ми се,
че се гримира.
– Проблемът ми е, не че ще забравя номера, проблемът ми
е, че няма да го забравя! – казвам му аз. – Така стана с номера
на стелажа 30 С от „Икеа“. Беше преди цели две седмици, а все
още ми е в главата!
– Аз пък такова нещо няма и да го запомня! – хихика се
Йоахим и при това по най-нелеп начин прикрива устата си с
ръка като японска ученичка, на която току-що са разказали тъп
виц. После ми подава електронния ключ. Малко остава да скокна през гишето и да накисна лелята на Чарли в смехотворния
му витаминозен шейк. Вместо това няколко пъти вдишвам дълбоко въздух, грабвам ключа и се отправям към съблекалните.
Прибирам мобилния си телефон в шкафче 112, защото 112 не
е някакво безсмислено число, а е номерът на бърза помощ или
този на пожарната, при всички положения поне едно от двете.
Слагам и обувките си вътре, пускам ключа от апартамента си в
лявата, а мобилния телефон – в дясната. Досега не е пристигнал отговор на SMS-а ми до Дьорте. Точно до мен пръхти един
гигантски мъжага с квадратна глава и супер къса коса, облечен в
тениска с муцуна на питбул и надпис „Germany“. Понеже няма
врат и прилича на Попай, за себе си го наричам Попай, безвратия педал-трепач. Разправят, че ужким не можел да говори по
телефона, защото бицепсите му били толкова скъсени от вдигане на тежести, че не бил в състояние да ги свие, за да допре
слушалката до ухото си. Откакто чух това, много ми се прииска
да се сдобия с номера му, за да проверя дали е истина. Но вероятно никой и без друго не му се обажда, понеже е толкова
отблъскващ на външен вид.
– Готина кърпа имаш! – кимва ми той.
– Благодаря! – ухилвам се аз в отговор и довършвам, без да
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го поглеждам: – А ти имаш готино шкафче!
Понеже не получавам един по мутрата, заключавам, че му се
е сторило остроумно.
Докато се напъхвам в прастарите си зелени спортни панталони, обувката ми започва да пиука. Изваждам телефона отвътре и прочитам върху дисплея следното:
Четвъртък вечер 19:45, супермаркет „Щюсген“ на Люксембургер Щрасе, щандът за дълбоко замразени храни. Доскоро!
Дьортето съвсем превъртя. Защо ми е да се срещам с нея в
супермаркет? Не сме се виждали нито веднъж, а тя вече държи
да определя правилата. Няма да стане!
– Лоши новини?
Един напомпан от тренировки момък с шкафче номер пет
явно е забелязал колко концентрирано се взирам в дисплея на
телефона.
– Аз... нещо имам проблеми с една среща – информирам го.
Начинът, по който момъкът утешително проквичава отговора си, показва, че му е ясно какво ми се случва:
– Мъъъъже!!!
Изнизвам се към залата за тренировки с чисто новичката си
кърпа в ръка. На кърпата е нарисувано кучето Снупи. Кърпата със Снупи е част от кампанията ми: „Стойте далеч, не съм
никакъв педал, така че ме оставете да си тренирам на спокойствие“. Преди носех кърпа със слончето Бенджамин, но след
като някой извика зад гърба ми „Секси хоботче!“, започнах да
ходя с нея само на джогинг. При Снупи ценя най-много това,
че в него действително няма нищо педалско. Залата е все още
празна и аз за всеки случай поглеждам отново плана за курсовете. Четвъртък, 18 часа – степ аеробика I. В момента е вече шест
и пет.
– Здрасти, аз съм Хелена! – бодро ме поздравява една личност, на пръв поглед смесица от Че Гевара и Хела Откачалката.
Почти военното ѝ излъчване подсказва дългогодишен опит в
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някой партизански отряд. Жената не е гримирана, косата ѝ е
мокра. Може би след приземяване в близката кочина.
– Здрасти. Аз съм Саймън.
– Приятно ми е! За първи път ли ще тренираш степ?
– Да, мислех си, че все от някъде трябва да се започне...
– Супер кофти, че сме толкова малко!
– Ами... треньорът сигурно е хетеро и никой не иска да записва курса! – изказвам предположение аз.
– При това положение със сигурност щях да знам.
– Как така?
– Защото аз съм треньорката!
Оттук локализирам две табели с надпис „Авариен изход“.
С малко повече късмет ще мога да се промъкна покрай Че и
с хватка в стил Чък Норис да се изнижа на улицата. Нещата в
шкафчето, естествено, ще се наложи да изоставя, но жертвата
си струва...
– Ама това са глупости! Как така ще водиш курс само за мен?
– започвам да го усуквам, защото никак не ми се иска да изкарам частен урок по степ аеробика с Че Откачалката.
– Няма проблем. Така и така съм тук. А, и... на твое място не
бих размахвала кърпа със Снупи толкова открито.
Предчувствам нещо лошо.
– Какво му е на Снупи?
– Нищо му няма, ако действително се кефиш на кучешката.
– Кучешката?
– Отзад.
– Ох...
Хвърлям изпитателен поглед към кърпата си. Ухилената гримаса на Снупи ми се показва в нова светлина. Но преди да продължа размишленията си по въпроса, моята лична персонална
степ-музика вече върви и аз започвам да марширувам с лице
към огледалото като някакъв американски войник, на когото
са му промили мозъка в морската пехота.
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– И дясно, и дясно, и марш, и марш... – гласят заповедите.
Някъде между една ужасяващо сложна стъпкова комбинация и доста угрижения поглед на шефа Саша, осъзнавам, че
цяла седмица не съм спортувал и в момента пулсът ми отива
към 200 удара в минута.
– Окей ли е всичко, Саймън? – чувам гласа на треньорката,
след което възприятията ми определено изключват и остава
единствено бял шум.
– Краката високо... Трябва да му държиш краката високо! –
долита отнякъде. После някой вдига краката ми нагоре. Всички
са много загрижени за мен, затова увиват високоговорителите
във вата, та поне да не се вълнувам от силната музика, и аз намирам това за много мило от тяхна страна, и после някой разбутва
нещо в настройката на цветовете, и после вече не си спомням.
Във всеки случай, след няколко минути идвам на себе си,
благодарение на Попай, безвратия педал-трепач, който е отворил широко всички прозорци и ми държи ръката. В ужас я
издърпвам.
– Съвзема се! – кряква хомо-спасителят ми и се радва така,
сякаш току-що е спечелил от лотарията розов смарт кабрио.
– Благодаря! – с мъка си поемам въздух аз и се изправям.
Срещу мен стои Хела Гевара, смръщила челото си.
– Може би трябва да се поупражняваш малко, да правиш
по-дълги разходки, преди да продължим нататък със степа...
– Прекрасна идея! – измрънквам аз. – Супер си падам по
дългите разходки!
Пийвам няколко глътки вода от една пластмасова чашка
и запълзявам обратно към съблекалнята. Може би наистина
трябва да правя повече разходки. Когато отварям номер 112 и
включвам мобилния си, на дисплея ме чака гневен SMS, който
сякаш ръмжи насреща ми като претоварен румънски тир:
Считам, че мълчанието ти значи ДА. Радвам се и бъди точен. До след малко! Д.
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До след малко? По дяволите! Уредената от чистачката среща! Четвъртък е – днес!
– Някой има ли часовник? – питам с писклив тон. Да му се
не види! Вече самият аз съм започнал да квича като танцьорче.
– Точно седем – кряква насреща ми някакъв момък, целият
в пиърсинг, който тъкмо е застанал на един крак, за да облече
нелепото си кожено клинче. Точно седем! Значи, имам четиридесет и пет минути, за да стигна до супермаркета. Да му се не
види! Трябва също така да взема душ. Това обаче ще го направя
вкъщи. Тук е твърде опасно. Въпреки че течният сапун е на равнището на гърдите.
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Ó÷èëèùå ïî êðàñîòà
,,Éîñèô Ñòàëèí“

След по-малко от час, вече се намирам в супермаркета и оглеждам внимателно какво се предлага на щанда за замразени
храни. Полуфабрикатите „Прясно изпечено“ на „Д-р Йоткер“
дори се продават в комплект с хартия за печене! Ако фурната
ти не е снабдена с вентилатор обаче, трябва предварително да я
загрееш до 220 градуса. Впечатлен съм. 220 градуса. Винаги съм
си мислел, че такива температури има единствено на Слънцето. Слънце, неслънце – факт е, че вече цели десет минути стоя
при щанда с дълбоко замразените храни, а от Дьортето няма и
следа. Тя дали има фурна с вентилатор? Ако няма, може би и
апартамент някъде на Слънцето ще ѝ свърши работа. Аз съм
току-що изкъпан, точен и облечен в жълто-кафявата си риза на
ромбове. А тази, с която имам среща, още не е дошла. Охо! Какво ново предлагат от „Капитан Иглу“? Шницели с моцарела и
моркови, носещи наименованието Моцини. Има нещо гневно
в това име. Ууу! Кой толкова припряно нахлува през стъклената плъзгаща се врата и грабва последната очукана пластмасова
пазарска кошница с марка „Щюсген“? Въпреки че сега не е обозначена със стрелка, веднага я познавам.
– Дьорте!
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Връщам поразтопените Моцини обратно в хладилната витрина и махвам с ръка към нея. След няколко тревожни погледа
в погрешната посока, тя също ме разпознава и хуква към мен с
размахани ръце и подивял поглед.
– Имаме точно пет минути! – казва тя с писклив глас и ме
хваща делово за рамото, сякаш току-що съм си купил от нея
особено изгодно автомобил втора ръка. След това отново хуква. Едно нещо вече е ясно: женичката напълно е откачила.
– Здрасти, аз съм Саймън и също много се радвам да се запознаем! – виквам аз след нея, тогава тя действително се обръща и клатейки глава, идва обратно към мен.
– Ох, Боже, извинявай... Тъкмо идвам от среща... Аз съм
Дьорте!
Тъкмо идва от среща! Виж ти, виж ти. Може да ѝ се е наложило да уволни четиридесет души и сега за секунда съвестта я е
загризала. По необясними за мен самия причини, решавам да
попитам какво правим тук.
– Какъв е всъщност планът за тази вечер, Дьорте?
– Ами... мислех си да купим нещо и да си го сготвим.
Да си сготвим? Превъртя ли? Аз от две години не съм готвил! И като че ли предложението ѝ не е достатъчно шантаво, тя
добавя към него и въпроса:
– Имаш ли някакви идеи какво?
Да. Имам. Идеята ми гласи следното: посочвам една точка зад гърба ѝ, крясвам „Ето там!“ и използвам моментното ѝ
объркване, за да избягам. После изтривам нейния номер и този
на Лала от телефона си, намирам си нова чистачка и дегизиран
като треньор по бейзбол, забягвам в Куба, докато напрежението се разсее. Вместо това отговарям:
– Често си правя бонфиле с гарнитура от спанак например
– и за наказание ме издърпват от витрината със замразените
храни.
– Бонфиле? Тази помия не е никакво готвене – скастря ме
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тя.
Честито! Дьорте директно се изстрелва в последния клас на
училище по красота „Йосиф Сталин“.
– Къде изобщо ще готвим, впрочем? – осмелявам се да попитам.
– Живея отвъд реката, в Дойц! – гласи отговорът.
– У нас при всички положения не можем да отидем! – отговарям аз по-бързо, отколкото Еф Це Кьолн пада на собствен
терен.
– Мислех, че живееш на две крачки?
– Че откъде накъде?
– Лала ми каза!
Невероятно! Лала може би дори ѝ е изпратила по факса и
извлечение от банковата ми сметка.
– Защо не можем да идем у вас?
Без да усетя как точно, съм се оказал избутан до щанда с макароните. Във всеки случай в момента стоя точно пред него.
– Защото...
Ако не бях припаднал вече преди един час, със сигурност
сега щях да се гътна току пред спагетите. Дали пък отговорът на
въпроса не е написан на гърба на някой пакет паста „Барила“?
Саймън, забрави. Няма начин да се измъкнеш. Номерът с „Не
съм разтребил“ е смехотворен, а извинението „Ми ня‘ам кухня“
го има само по рекламите.
– А, у наааас? – правя се, че чак сега схващам. – Да, да, може,
разбира се!
– Супер. Ами да си изберем. Ъъъъ... тука. Да си направим
паста, а?
На нея може би дори ѝ е забавно да ме притиска в ъгъла по
този начин. Защо не взема да ѝ кажа направо как се чувствам?
– Виж, Дьорте..., аз защо не взема да ти кажа направо как се
чувствам?
– Как така? Как се чувстваш?
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– Аз... ами, така де, защо не идем просто в някой ресторант
и да си поръчаме нещо?
Струва ми се, че различавам в изражението ѝ някакво неразбиране.
– В работен ден?
Тази жена със сигурност функционира по друга операционна система. Добре де, всички жени са така, ама между мен и
тази разликата е като между Windows XP Professional Edition и
Commodore 64 Basic.
– Не, не, ще си направим паста. С какъв сос?
– Аз... домати... може би? – заеквам аз.
– Аз – домати! Ти – Джейн! – гевези се тя. После от устата ѝ
се разнася някакъв остър кикот.
Боже мили! Това е без съмнение онзи истеричен смях, неизменно приписван от холивудските сценаристи на жените, които главният герой изоставя още след първата среща. Наричам
го „Хилежа на холивудската водна кокошка“, за кратко ХХВК,
едно, по мое мнение, сериозно заболяване, което се предизвиква от твърде малко секс и твърде много стрес.
– Окей... Какво ще кажеш за сьомга със сметана? – пита ме
тя.
– Хубаво – отговарям като в транс.
– Тогава ти ще вземеш сьомгата, а аз сметаната. Имаш вино
вкъщи, нали?
След тези думи тя се отправя с твърда крачка към щанда с
млечните продукти.
Вино вкъщи ИМАМ. При всички положения. Обаче няма
да ти дам и една глътка от него, истерична, тъпа краво! Защото
си пия виното сам, докато гледам музикални клипове по телевизията, и знаеш ли по каква причина? Защото на клиповете
танцуват жени, които до една са по-красиви от теб и не се хилотят така пронизително, а ако извадя малко късмет, ще покажат
и някой салса-задник.
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– Ето я сметаната!
По дяволите. Трябваше да драсна междувременно. Сега
седя тука като идиот и се оставям някаква душевноболна мениджърка да се отнася с мен като с Емил от Льонеберя. Само
дето около мен няма колиба, в която да почна да си дялкам разни полезни неща. Например 45-милиметров „Магнум“. И това
ми се случва, само защото винаги слагам чаршафи и в двете половини на леглото, а стюардесите от „Луфтханза“ пият толкова
много, че после не могат да се приберат до вкъщи. Една сложна,
но открай докрай безпогрешна причинно-следствена верига,
която в момента ме принуждава да купувам сьомга и евтино
вино. Десет минути по-късно вече сме у нас.
Докато Дьорте неуморно раздава заповеди в собствената ми
кухня, започвам да размишлявам какво би било да правя секс с
нея.
– Сложи ли олио и сол във водата?
– Сложих.
– Добре. Щото иначе може да забравиш, че пастата има нужда от олио, схващаш ли?
Ако в леглото всява такава паника, каквато и в кухнята, във
всички случаи ще бъде пълно фиаско.
Получи ли ерекция?
Получих.
Добре. Щото иначе може да забравиш, че при секса има нужда
от ерекция, схващаш ли?
В случай че изобщо поиска да легне с мен. Може би единственото нещо, което ѝ прави удоволствие, е да разговаря за
работата си.
– Чиниите трябва да са топли!
– Как така? – питам аз. – Мислех си, че ще ядем макароните,
а не чиниите...
Шегата ми е наказана с един безкраен, пронизителен кокоши кикот. След като се успокоява, Дьорте с нервни примигва-
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ния ми разяснява действителните причини, които стоят зад необходимостта от затопляне на чиниите. После слага две чинии
във фурната и я включва на сто градуса.
– Студените чинии са най-големият враг на пастата, схващаш ли?
Да. А гракащите водни кокошки са най-големият враг на
мъжете, зажаднели за копулация! Един момент – минава ми
през ума, докато духвам три от петте запалени свещи в дневната, просто така, защото при някоя стресирана лелка-работохоличка твърде многото романтика може да доведе до нервен
срив – та мисля си аз: може би не е твърде късно за отстъпление. Може би ще успея все някак да я разкарам от жилището си.
– Напомняш ми за майка ми! – провиквам се към кухнята.
Сега трябва да изчакам да си събере нещата и да си отиде. За
по-голяма сигурност добавям: – Майка ми е най-важното за
мен!
– Да-да... мъжете понякога разправят такива неща – изкрещява тя в отговор, последван от по-слаб пристъп на ХХВК.
За отмъщение духвам още една свещ и запалвам най-ярката
лампа, която имам вкъщи. Може да изпуша един джойнт. Фил
обаче явно е измислил ново скривалище за тревата – при всички положения вече не е под дивана. За миг ми се мярва мисълта
да избягам от собственото си жилище. Ами ако бизнес кокошката вземе, че превърти и непоправимо изкълве хубавото ми
ново кресло? Веднъж в училище успях да кръшна от едно контролно, като се направих, че ми тече кръв от носа – получи се
много добре. Но сега? Дьорте пристига с тенджерата със спагети и виното и слага всичко на масата.
– О, запалил си свещ, колко романтично!
Изглежда по-спокойна от преди и когато поглеждам към виното, веднага разбирам защо. Бутилката е полупразна.
– Използвах малко за соса!
– Разбира се!
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А аз си поливам цветята с кубински ром.
Когато най-после се заемаме с яденето, тя започва в пълни
подробности да ми разказва за работата си, и по-точно на кого
през изминалата седмица се е наложило да му трие сол на главата. Доколкото разбирам, Дьорте работи вече половин година
за Лондонския музей на дизайна и адски се гордее с това.
– Филип Старк, с него обядвах веднъж през август – споделя тя, докато си долива сама вино, а на мен забравя. Демонстративно грабвам бутилката още преди да я е поставила на масата
и напълвам чашата си догоре.
– Филип Старк?
– Известният френски дизайнер! Няма начин да не го знаеш!
– Сори, ама не го знам.
Едно е ясно при всички положения. Ако миналата седмица
е обядвала с Филип, в момента горкият човек със сигурност се
намира в дълбока творческа криза.
– А ти с какво се занимаваш? – пита ме Дьорте.
– Професионално?
– Да...
Ето на това му се вика дълбок размисъл. Ако ѝ кажа, че работата ми е да уговарям 90-годишни вдовици да минат на новия
DSL тарифен план, може би това ще ѝ се стори някак си готино. Така че ще ѝ разкажа нещо, което да я накара да си извика
такси най-късно след десерта.
– Аз съм... така де... безработен съм и съм затънал до гушата
в дългове.
С вълнение очаквам реакцията на Дьорте. След няколкосекунден шок тя получава пристъп на пронизителен кикот с
магнитуд 7,8 по нелимитираната скала на средностатистическа
водна кокошка.
– Тоооооолкова си забавен! Това ми хареса. Наистина!
Когато най-накрая успявам да я уверя, че действително съм
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безработен, атмосферата около предварително затоплените ни
чинии за паста става малко по-спокойна.
Как изглежда, моля ви се, един безработен? Трябваше ли
да я посрещна в супермаркета с отчаяни стенания, облечен в
смърдящи парцали и нахлузил въже около врата си пред щанда
за вчерашни печива?
– И какво възнамеряваш сега? Някакви изгледи?
– Аз... искам да работя сам, независимо... с едни... неща.
Мисли, Саймън. Мисли и най-добре избери нещо малоумно!
– ... с почистване на водосточни тръби. Още вино?
Това действително беше малоумно.
– Ъъъ... мерси... засега не.
Умълчаваме се. Аз повдигам рамене и ровя с вилицата в пастата си. Най-накрая тя нарушава тишината.
– Знаеш ли какво?
Да, знам. Знам, че милостивият Бог трябва да направи така,
щото вечерта да приключи колкото се може по-бързо, ако иска
да ме види отново в църква. Въпреки това, естествено, поисквам от Дьорте да узная това, което не зная.
– Още тази вечер ще ти направим план!
– Ще направим какво?
– Персонален бизнес план! Как да продължиш оттук нататък с фирмата, с твоето почистване на водосточни тръби.
– Ама аз нямам фирма!
– Ти си фирмата!
Мамка му! Тя го мисли сериозно. Не мога и да си представя
по-голямо несъответствие между действителната цел на вечерта, а именно – секс, и бизнес план за гарантирано несъществуваща фирма за почистване на водосточни тръби. Усещам как
малко по малко сериозно започвам да се дразня. На себе си, на
нея и на факта, че ме държи за заложник в собствения ми дом.
– Аз обаче не искам никакъв бизнес план тази вечер!
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– Ще го направим заедно!
– Ами, ако аз не искам!
– След като го направим, ще се радваш!
Всъщност последното представляваше собственият ми аргумент, за да отидем от масата направо в леглото. Каквото и да
правя, аз съм ѝ в ръцете. В ръцете ѝ съм още от първия шибан
SMS и съм абсолютно безсилен. Едно ми е ясно обаче! Трябва
да излезем оттук. И то веднага. За най-голямо мое нещастие тя
предлага „Старбъкс“. Аз контрирам с бар „Блясък“. Тя веднага
се съгласява и двамата решаваме да изпием там по още едно.
Дьорте наистина трябва да е много доволна, задето демонстрирам такава гъвкавост!
И ето ни вече, седнали край кръглия ретро бар с лъскави стъкълца по колоните. Свири латино музика. Дьорте е облечена в
старовремското си бизнес костюмче цвят каки, а аз – с любимата си риза на жълти и кафяви ромбове. Вляво от нас някакви
студенти бърборят за тоя или оня професор и за предстоящите
изпити. В това време моята бизнес партньорка старателно цъка
някакви глупости на сивия си лаптоп. Като холеричен кълвач.
Задавам си въпроса колко жени взимат лаптоп, когато отиват
на среща, и закръглям процента на 0,1. Междувременно съм
изпил четвъртия „Пилзен“. След третия се отказах да се съпротивлявам срещу вероятността да се сдобия с новия си бизнес
още тук, в кръчмата. Познавам тази жена от не повече от три
часа, а тя вече успя да ми отнеме и последната искра самоуважение и да я натъпче в глупавата си дамска чантичка. Взирам се в
бутилките шотландско единично малцово, които са подредени
зад гърба на бармана.
– Какви смяташ, че ще бъдат постоянните разходи в офиса
ти? – дочувам отдясно.
– За почистване на водосточни тръби нямам нужда от офис.
– Значи нула!
– Именно!
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Това е направо невероятно. Само за няколко секунди тази
жена е способна да трансформира всичко, което кажа, в цифри.
Колко бяло вино трябва да ѝ поръчам още, за да я накарам
да се изнесе от бара заедно със скапаната си екселска таблица и
да се завре във фоайето?
– Колко водосточни тръби ще почистваш на седмица, поне
колко предполагаш – според предварителните очаквания?
– Хиляда!
– Какви са месечните ти разходи, включително наем и всички осигуровки?
Дьорте записва цифрата половин евро в колона F и отпива
от виното си. Барманът, твърде развеселен двадесетинагодишен момък в дрехи от 70-те, ми се усмихва утешително, докато
лъска чашите.
– Бизнес план! – обяснявам му аз и правя някакво необмислено движение с ръка.
– Няма как иначе – отвръща ми той без особен интерес и
поставя блестящата чаша на лавицата. И тогава през вратата
влиза моето спасение. Спасението е огромно и няма врат. Вчера може би щях с отчаян скок да се метна зад бара, за да се скрия
от него, но сега направо му увисвам на врата:
– Попай!!!
Попай също се радва да ме види. Отново е облечен в тениска с муцуна на питбул и надпис „Germany“9, този път обаче
бяла с черни букви.
– Хей! Ето те пак на крака, а, Снупи!
Не просто отново на крака, но и напълно в съзнание! Като
изряден домакин обръщам столчето до себе си, така че Попай
да може да седне, и веднага му поръчвам един „Пилзен“. Обяснявам на Дьорте, че днес Попай ми е спасил живота и че ми е
вдигнал краката нагоре, и че го познавам от педалския фитнес
клуб, и че е много по-силен от мен, и на мен това страшно ми
9

Германия
80

допада, и че той използва кодови имена, а Снупи означава, че
харесвам отзад.
Тя изглежда почти натъжена, докато изключва своя Windows
XP Professional и затваря лаптопа. После аз ѝ записвам и-мейла
си, на който да ми изпрати бизнес плана: pedal_trepa4@gayweb.
de. Това трябва да е достатъчно, за да не чуя никога повече за
нея. Ако не се прибера вкъщи в твърде пияно състояние, може
би дори ще си направя такъв и-мейл. Дьортето мълчаливо взима салфетката с адреса и след това без кудкудякане се измъква
през вратата със сивото си бизнес палтенце и кокошата си чантичка. И ако не срещне Филип Старк на съседната пряка, вероятно ще хване последния трамвай и още от него ще се обади
на най-добрата си приятелка. В какво сбърках, ще попита тя и
ако най-добрата ѝ приятелка не е също толкова чалната, ще ѝ
отговори нещо от сорта: Във всичко!
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– Продал си на осемгодишно дете телефон с фотоапарат, и
то в пакет с едногодишен договор!
Не създавам на шефката си удоволствието да гледам засрамено към пода. Вместо това се взирам през щорите на офиса
и наблюдавам как някакви зле облечени минувачи се опитват
да се скрият от внезапния и силен дъжд, който току-що е завалял. В US кафенето от другата страна на улицата момичето
от „Старбъкс“ тъкмо разбива млякото на пяна за някакъв тип
с лъснала плешива глава. Може би Фил има право – трябва да
преразгледам отношението си към „Старбъкс“. Ако не внеса
бледния си телекомуникационен задник в нейното заведение,
може би никога няма да се запозная с жената на мечтите си –
това е ясно като бял ден. Разбира се, мога на надраскам на витрината „Ще се омъжиш ли за мен?“, но да се пише по стъкло е
трудно.
Брак. Вероятно не е толкова зле. Трябва да съществуват
жени, които да са създадени за тая работа. Момичето от „Старбъкс“, поне това може да се види недвусмислено, е именно такава жена. Истинска красота, просто приказка – човек може да
го усети дори отдалече. У нея всичко е съвършено: блестящите,
дълги до раменете тъмни коси, нежното лице със светъл бадемов цвят и пълните устни, фигурата, от която ти секва дъхът.
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Пред нея Лара Крофт ще получи истеричен припадък от завист
и ще се метне под някоя кола за доставка на пици. Най-страхотното обаче е погледът на момичето от „Старбъкс“ – направо
жената-вамп те гледа от спалнята. Поглед, който само за секунди кара стомаха ти да се свие така, че да заприлича на баварско
телешко руло. Поглед, който направо те приковава към студените плочки на пешеходната зона и след който си готов да платиш милион евро за една-единствена целувка по бузата. Такъв
поглед е то. Обсегът му е огромен – веднъж дори, струва ми се,
очите ни се срещнаха през стъклото. До края на деня от силни
стомашни спазми не можах да хапна нищо. Сега се усмихвам
към нея през витрината, но днес моят обсег явно е значително
по-малък, защото прелестната млекоразбивачка обслужва вече
следващия клиент, без изобщо да ме забелязва. О, да, би било
прекрасно да я измъкна от това смотано кафене, да я кача на
жълтото си Пежо и да я откарам на Карибите. Ще наема къща и
още същия следобед ще ѝ направя близнаци, въпреки умората
от смяната на часовите зони. Заради децата ни, естествено, до
нашата къща ще се намират интернационална детска градина и
голямо реномирано училище.
Трябва да я заприказвам. Защото всеки мъж е длъжен да заприказва жена, от която стомахът му се свива, дори когато тя е на
разстояние сто метра. Природата не ги е направила случайно
тия неща. Природата изобщо няма чувство за хумор, това се
вижда от всякакви свлачища, бури и разни подобни.
– На теб говоря, Саймън!
Ах, да, шефката ми също няма чувство за хумор. Тя е параноична крава, която вечно крещи, освен това просто ми е вдигнала мерника и иска да ме съсипе. Прехвърлила тридесетте,
фригидна и с маниакална депресия – не е чудно, че никой мъж
не се задържа при нея повече от половин година. Освен това
вероятно ѝ остават точно три дни, четири часа и четиридесет
и пет минути до последната овулация в живота ѝ. Пуф! И край
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с поколението. Кофти шанс. Ще си умра от смях. По природа
шефката ми не е грозна. Дори може да се каже, че е нещо като
привлекателна. Само дето, изглежда, всяка сутрин отделя по
един час пред огледалото, за да се направи грозна. Например,
щеше да ѝ стои много по-добре, ако изливаше няколко хектолитра по-малко лак за коса върху сламенорусата си глава. Тогава може би нямаше да изглежда като Сабине Кристиансен след
едноседмично пътуване с влакчето на ужасите. Най-страхотни
са ѝ очилата. Големи, кръгли и направени от черна пластмаса. С
тях прилича на бухал.
– Хухуху – прави бухалът.
– Трак, трак, трак – прави химикалката ѝ.
– Саймън, ако обичаш!
Няма да отговоря по-бързо, ако блъска по масата с евтината си телекомска химикалка. Момичето от „Старбъкс“ все така
разбива млякото на пяна. Децата ни ще бъдат върхът, напълно
съм уверен. Имам предвид, милостивият Господ не е някакъв
загубеняк и ето защо голяма част от нейната неподражаема
красота ще се прехвърли в общия ни генетичен басейн.
– Саймън, можем да поставим съвсем различни условия.
Самият факт, че говоря с теб, преди този унизителен договор
да отиде в централата, вече е невероятна отстъпка от моя страна.
Ооооо... много благодаря! Самият факт, че все още не съм
окачил бухала на пирон до грамотата ѝ за „Най-добър мениджър за 1999 г.“, вече е невероятна отстъпка от МОЯ страна!
– Саймън? Слушаш ли ме изобщо?
– Даааааа!
– Какво ти става напоследък?
Какво ми става? ТЯ ме пита какво ми става на МЕН? Невротичка.
– Мога ли да си ходя?
– Не!
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Охо! Най-сърдечни поздравления по повод първокласно
разиграната властова игричка. Саймън Петерс няма право да
си ходи! Саймън Петерс се намира под властта на Червения
бухал. На табелката му пише „Ден 387“.
– Искам да оправиш този договор и да вземеш обратно телефона от детето, преди родителите му да са се изтърсили тук!
Още днес! Ти какво си мислеше? Като оставим настрана това,
че договорът и без друго е невалиден, защото лице на осемгодишна възраст няма право да участва в сделки. Не може да
се сключват договори с осемгодишни. В Тимбукту може и да
може, но в Германия не може!
– Ама момиченцето много искаше телефона!
– Естествено, че го е искало! Боже мой!
– Оф, я ме цуни...
– Моля?
– Нищо!
– Саймън, не ми утежнявай положението, което така и така
вече е достатъчно тежко. Все пак съм ти шефка! Какъв избор
имам?
Държавата е безсилна. Партията на Червения бухал удря,
където свари. Я някъде DSL-пост, я другаде ISDN-връзка. Полицията винаги пристига секунда по-късно. Баааааам! Писмо
със самопризнания от реформистката партия. И ето – отново
безжичен LAN интернет с капацитет до два мегабита информация специално за двама лигавещи се пенсионери от Ботроп,
Вестфалия.
– Саймън?
– Да!
– Саймън, имаш ли представа как можеш да оправиш тази
каша?
– Да, ще изкормя родителите и после ще пробутам снимките на някой перверзен некрофил в мрежата!
– Напоследък действително ме плашиш!
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Прекрасно. Грабвам договора за мобилния телефон, кимвам
на поклащащия глава бухал и се смъквам надолу по стълбите
към стаичката за служителите в магазина. Помещението е малко, с жълтеникави тапети, които някога са били бели. Снабдено
е с кафемашина „Северин“ отпреди десет години и радио със
счупена антена. Обзавеждането се състои от една затлачена с
боклуци секция, една още по-затлачена кухненска ниша, една
огромна пластмасова маса и пет плетени стола, от които два
вече са счупени, защото колегата ми Флик става все по-дебел.
Т.е. съвсем не прилича на стая за служителите на предприятие,
което ще промени света с технологиите си. Дори само заради
това, трябва да се разкарам оттук. Да се разкарам и да си направя собствен бизнес. Твърдо съм решил. Някой да е чувал
за служител в център на Т-Мобайл, който притежава вила на
Карибите? Не? Именно!
Саймън Петерс е работил преди в център на Т-Мобайл? Какво?? Милионерът, който живее на Виргинските острови с онази
топ манекенка нимфоманка?
Тъкмо той! Винаги съм знаел, че няма да остане задълго на
работа в магазина.
Ще бъде смехотворно, ако не го направя. А при това, все
още кисна в този тъпанарски център за телефонни услуги в
някакъв град, където изобщо няма море. И вече наближавам
тридесетте. Няма ли някоя федерация по кариерно развитие,
която да те издърпа на следващото равнище, когато жизнената
ти енергия се е изчерпала? Със сигурност обаче трябва да се
разкарам оттук, да направя нещо. В същото време е добре и да
не заспивам. Понеже ме мързи да си мия съдовете, наливам си
кафе в една мръсна чаша, останала от миналия петък. После с
отвращение го изливам обратно в мивката.
Днес, поне такова е общото ми усещане, не ми е ден. Разсъждавам на какво мога да си изкарам яда и моментално се спирам
на един плетен стол. Със силен тропот го изритвам към парно-
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то. Сега вече имаме точно два здрави стола. По този повод се
чувствам толкова добре, че вече мога да изпуша първия си фас.
– Хей, Саймън! Наред ли е всичко? Какъв беше тоя трясък?
Дебелият Флик е застанал на вратата с надипления си шарен
панталон марка C&A и с някаква ужасна синя шапка. По-голямата част от раираната му риза е както винаги загащена в панталона, но не и отпред, причина за което е забележителното му
шкембе. Докато слагам нов филтър в кафемашината, Флик пълни бързоварната кана с вода, за да си приготви любимия чай с
миризма на ванилия.
– Може ли да пушиш тук вътре? – предпазливо ме пита той.
– Да. Мога. Защото съм пушач и защото не сме в Щатите.
– Ти винаги с твоите антиамерикански намеци.
Натъпквам десет супени лъжици кафе във филтъра, достатъчни за приготвянето на пет чаши, защото да си полубуден
също е много кофти.
– Знаеш ли, че в Ню Йорк могат да те глобят, ако държиш
пепелник на публично място. Нарича се „насилие с пепелник“
или нещо такова.
Включвам машината и върху бутона светва червена точка.
Отново е време да поседна. Флик ме гледа с невярващ поглед.
– Сериозно?
– Сериозно.
– И все пак... би ли угасил цигарата, на мен ми става зле, ако
толкова рано сутрин усетя силна миризма.
– На теб ти става зле и ако прозорецът постои две секунди
отворен, и ако бирата ти е по-студена от 20 градуса, и ако спагетите са много люти!
– Трябва да внимавам много със стомаха си!
– Трябва да внимаваш много с шкембето си!
Праисторическата кафемашина изцежда първите капки
кафе през задръстената с котлен камък тръбичка. Флик наистина има железни нерви. Аз на негово място отдавна да съм си
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зашлевил един заради приказките.
– Какво си се наежил толкова? От бухала ли идваш?
– Да. Срита ми задника заради някакъв договор за мобилен.
Флик придърпва стола, който преди малко запратих в парното и го обръща с облегалката напред, към ръба на масата.
Столът започва застрашително да пука, докато той се настанява отгоре му.
– Честито, господин Калмунд. Номер четири! – смея се аз.
– Мамка му. Прекалено съм дебел!
– Това е моя реплика.
– Идиот.
Почервенял, Флик оставя счупения стол до стената при останалите и посяга към последния непокътнат стол. Понякога
ме гризе съвестта, че се държа толкова гадно с Флик, понеже в
крайна сметка ми е приятел. Наистина го харесвам, вероятно
тъкмо защото той е единственият, който ми прощава и най-големите изцепки. Понякога имам усещането, че и той ме харесва. И също така знам защо: защото той самият много иска да
бъде като мен – отворен и готин тип. С кроткото си поведение,
с дрешките си от зимната разпродажба за сезон ‚78-ма в C&A
и с жабешката си физиономия Флик при всички положения
не изглежда като любимец на жените. Според мен трябва да
си купи някакви наистина свестни дрехи, да си направи нова
прическа и да свали десет килограма – тогава няма да изглежда
тотално зле, ще изглежда просто зле. Добре де, да кажем петнадесет килограма. Това, което най-много ми лази по нервите
обаче, е ужасният песимизъм на Флик. Моля, поздравете ме:
Флик, председател на управителния съвет на Съюза на скептиците. Когато на магистралата човек се измъкне от задръстване
и отново може да даде газ, Флик няма да каже „Супер, измъкнахме се от задръстването!“, а ще каже „Ох, дано не попаднем
в друго задръстване!“ Нищо чудно, че не може да си намери
жена. А, разбира се, и защото винаги има петна по дрехите. До-
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като го проучвам за днешното леке, той разглежда договора за
мобилния телефон. Когато стига до личните данни, на лицето
му се появява усмивка.
– 15.07.96 г.? Продал си телефон с фотоапарат на седемгодишно дете?
– Осемгодишно!
– Шапка ти свалям. И сега какво?
– Бухалът казва, че още днес трябва да отида при родителите
и да оправя работата.
– Ух... кофти!
– Водата ти завря.
– Аааа...!
Флик се изправя не без усилие от плетения стол и свръхвнимателно захваща да пълни телекомската си розова чаша.
– Това е просто гореща вода, не е плутоний! – въздъхвам аз.
– Да, да! – гласи краткият му отговор. Спокойствието на
Флик действително ми къса нервите. Сериозно се питам какъв
му е проблемът.
– Как беше рандевуто, което ти уреди чистачката?
– Никой вече не казва „рандеву“, Флик?
– Така де... срещата, исках да кажа...!
– Беше същинска порно мацка! – лъжа аз. – И... така де...
беше много яко! Не знам какво по-точно те интересува.
– Ти да не би... още първата вечер? Това е наистина неподражаемо!
– „Неподражаемо“? И това вече никой не го казва!
– Добре де, яко е, имах предвид! И? Ще бъде ли за по-дълго
време?
– Смятам, че три пъти за два часа е достатъчно дълго.
Всичко това е една скапана мрежа от лъжи, но поне си е моята скапана мрежа от лъжи. При това съм точно толкова впечатлен от собствената си лъжа, колкото и Флик.
– А ти как прекара уикенда? – питам го.
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– Знаеш ли, при мен също се получи! Не е ли страхотно?
– Какво? Получи се?
Знаех си. Днес всичко е различно. Например отвратителното спокойствие, с което скапва нервите на целия свят. Или пък
фактът, че няма леке по дрехите.
– Ами... тази Даниела... ние... така де... най-накрая се получи!
Флик ме гледа очаквателно, стиснал пакетче чай в едната си
ръка. Би трябвало да се радвам. Вместо това цялата ми представа за света се срутва с трясъци като микадо в ръцете на човек,
болен от Паркинсон.
– Даниела? Коя пък е тая Даниела?
– Ако беше дошъл с мен на курса по испански, щеше да се
запознаеш с нея.
– Наистина исках да дойда – казвам аз, – просто онази вечер нямах желание.
Веднъж пусни флегмата да излезе без теб и ето! Просто не
мога да проумея как така именно тлъстият Флик е уцелил десетката преди мен. Освен това изобщо не мисля, че тлъстият Флик
трябва да прави секс. При положение, че аз не правя. Работата
на тлъстия Флик е да седи до мен в кръчмата и да си бъде тлъст.
Тлъстият Флик е тук само, за да мога аз да се чувствам по-добре,
отколкото без тлъстия Флик.
– Защо не си пийнеш чайче?
– Защото още пари и ще се изгоря.
Направо да побеснееш.
– Да, разбира се. И какво? Добре ли изглежда тази Даниела?
– Ами... не е грозна!
И това ли още. Мамка му!
– Смятам, че е нещо сериозно – добавя Флик, без да го питам, и прави такава многозначителна физиономия, сякаш че
ще подписва договор за сливането между „Дойче Телеком“ и
„Дженеръл мотърс“.
– Да чукаш някоя жена с твоите сто килограма, естествено,
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си е нещо сериозно. Може да я разплескаш!
– Ама ти си наистина отвратителен, знаеш ли? Не виждам
защо трябваше да взема именно теб на „Шалке“.
Двете най-големи камбанарии в Германия правят „бим-бам“.
А аз изглеждам толкова нищожен, именно защото се намирам
точно под тях. Ето ТОВА беше то! Футболният мач! Знаех си,
че нещо съм забравил. Опитвам се да си придам небрежен вид.
– Ама Флик, човече, именно! Мачът! Как забравих! Кога
беше той?
Флик безмълвно вади от джоба си една синя тениска на
„Шалке“ и я хвърля към мен. Това е евфемистичен начин да ми
каже: Днес, задник такъв!
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Флик познава някого, който познавал някого, който работи
в прес офиса на „Шалке 04“. Аз щях да се радвам повече, ако не
познаваше никого. Тогава щяхме да си купим нормални билети
за стоящи места в долната част на стадиона. Вместо това, съм
облечен в непрана фанелка на „Шалке“, седя на маса в ложата
за спонсорите заедно с някакви функцонери и хилейки се тъпо,
се опитвам да изтръгна опашката на една скарида. Още веднъж
много ти благодаря, Флик, за чудесната изненада! Ако поне ми
беше казал някоя и друга дума, щях да се изтърся в костюм, а не
да се мотам тука като последния селяндур, облечен с фанелка на
фен. Като оставим настрана факта, че нито съм фен на „Шалке“,
нито изобщо имам каквото и да било понятие от футбол. Ха!
Опашката на скаридата излезе!
– Бинго! – виквам аз и гордо показвам скаридата си на сухарската компания около масата. Постижение, което снобарските ми сътрапезници удостояват само с надменен поглед, а
Флик дори ме смъмря.
– Саймън, моля те!
– Много е хубаво!
Казвам, че е хубаво, защото Флик е най-големият фен на
„Шалке“ в целия свят и една такава вечер в ложата на спонсорите може би е нещо действително важно за него. Докато игра92

чите излизат на терена под тътена на барабани от уредбата, си
представям как Флик вилнее със стоте си килограма над Даниела. Бууууум! Невъзможно е да ѝ харесва!
– Пфу!
– Лоша ли е скаридата? – пита ме Флик.
– Не, просто си помислих за нещо!
Зрителите свиркат при появата на всеки един от играчите и
на мен ми светва, че може би се касае за противниковия отбор,
а не за „Шалке“.
Напълно ясно ми става обаче, едва когато феновете започват да скандират някакви фамилни имена, сред като първите
имена са били обявени по уредбата.
– Еббе... САААНННД!!!!
– Гералд... АСАМООООАААА!!!!
– Саймън... ПЕТЕЕЕЕРРРС!!!!
Много странна традиция е това с имената. Все тая, и без
друго не съм фен на „Шалке“. Възрастните господа, които са
насядали около мен, очевидно също не са, защото изобщо не
взимат участие в крещенето на имена, вероятно по причина на
това, че са облечени в скъпи костюми и си водят жени с много бижута и разни подобни. Грабвам си втора скарида, преди
Флик да е успял да ми я изплюска и да затлъстее още повече.
На една съседна маса двама господа с вратовръзки на „Шалке“
разговарят за някакъв испанец, когото клубът искал да купи,
обаче той пък бил твърде скъп. Испанец. Цак! Мислите ми се
връщат обратно към Флик с неговата Даниела от курса по разговорен испански. Не знам защо, но действително ме е страх,
че тя изглежда добре. Възможно е, защо не! Флик, който стои
от дясната ми страна и също е облечен с фанелка на „Шалке“, се
ухилва тъпо и безмълвно към сътрапезниците. Изглежда, тук
много му допада.
– Още една бира, господине?
Едно момиче в бяла престилка и с табла в ръцете се усмихва
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към мен.
– С удоволствие!
Единствената светлина в цялата ми мрачна вечер: да пия на
аванта. Питам Флик какво точно представлява този мач, просто така, за да се намирам на приказка.
– Вече ме попита в колата.
– Така ли?
– Да!
– Припомни ми още веднъж.
– Финал за купата „Интертото“ на УЕФА. Втори мач срещу
„Пашинг“ – гласи отговорът.
Сега разбирам защо съм забравил това. Защото човек просто не може да запомни подобно нещо.
– Да бе, точно това беше!
Прави ми впечатление, че тлъстият Флик изглежда някак неспокоен. Може би е забелязал, че двете ни избелели фанелки от
по-по-миналия сезон едва ли си отиват особено добре на махагоновата маса.
– Всичко наред ли е, Флик?
Момичето с бялата престилка поставя бирата ми на масата и
аз с благодарност отпивам огромна глътка. Флик прави кратко
и многозначитално движение с глава към един посивял господин, който седи точно от лявата ми страна. Господинът разговаря с някаква млада жена и в същото време пуши пурета, като
издишва дима в посока към нас, за да не притеснява дамата.
Прекрасно! Време е за доброто дело на деня ми и може би за
компенсация на работите, които говорих сутринта. С усмивка
се обръщам към сивушкото.
– Прощавайте, че ви прекъсвам...
За съжаление господинът не се оставя толкова лесно да бъде
прекъснат. Флик панически тръсва глава и ме сритва по пищяла.
– Саймън, недей!
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Обаче аз не позволявам толкова лесно да ме забаламосат.
Това, че сме облечени в смехотворни сини футболни екипи, не
означава, че всеки може да си прави с нас, каквото му скимне.
Този път казвам по-силно:
– Ехо! Извинете! – и това кара разговорите по цялата маса
да замлъкнат.
Привлякъл съм вниманието не само на оня с пуретата, но и
на цялата гъзарска банда.
– Ще може ли, ако обичате, да пушите другаде? – питам с
категоричен тон. – Димът идва точно към нас, а на приятеля
ми от това му става зле. Ще бъде много любезно от ваша страна,
ако не пушите тук!
На масата настъпва тишина. Със същия успех можех да кажа
и: „Извинявайте, обаче ми приличате на болния от СПИН
жиголо, който вчера в бардака ми отмъкна Нокията.“ Вероятно
щеше да произведе сходен ефект. Дори жабешките очи на Фликса са по-изскочили от обикновено. Най-накрая сивият господин нарушава мълчанието:
– А вие сте...?
– Саймън Петерс. Тук съм с мой приятел, имаме VIP-карти.
А вие?
– Руди Асауер. Надявам се, че прекарвате добре!
След това се обръща към младата си дама. Останалите хора
около масата също са подновили разговорите си, но очевидно
са сменили темата, защото успявам да доловя изрази от типа на
„невероятно просташко“, „този какво си мисли“ и „да ги изгонят“.
– Кажи ми, знаеш ли изобщо кой е това?
Бедният Флик междувременно е придобил огненочервен
цвят. Естествено, че знам кой е това.
– Той си каза: Асамер или нещо от сорта.
– Асауер, тъпанар такъв! Руди Асауер. Не можеш да забраниш на мениджъра на „Шалке 04“ да пуши в собствената си
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ложа!
Опа! Как да се измъкна сега? Нека все пак да опитам.
– Амииии, ти гледаше толкова вкиснато заради дима и после посочи този Асамер!
– Асауер, тъпако!
Продължаваме да се препираме в още десетина минути, в
рамките на които всеки от нас изпива по две бири „Велтинс“.
Флик се нуждае и от трета, за да се поуспокои малко. Ванилово
чайче, а? Когато най-после се настаняваме на последните две
VIP-места на спонсорската трибуна, играта вече е започнала.
Не е нужно да си голям познавач, за да забележиш, че на терена „Шалке“ са пълна боза. Макар и облечен в екипа на клуба,
Флик също гледа скептично, тъй като долу на тревата не се случва на практика нищо. Гвоздеят в първото полувреме от мача е
единствено името на австрийския вратар: той се казва именно
Шиклгрубер и малко преди паузата спасява изстрел на някакъв
си Алтънтоп.
Преживявам съвършено нелепото шоу през почивката с помощта на две бири. През второто полувреме дори феновете на
„Шалке“ ги освиркват. Това е достатъчно основание след всеки лош пас да си поръчвам по още една бира и да досаждам на
Флик с някакви тъпи футболни въпроси. Това обаче съвсем не
го трогва.
– Кой е най-страхотният играч в „Шалке“?
– Еббе Санд. А може би също и Хамит Алтънтоп.
– Този, който точно преди паузата не улучи вратата?
– Тъкмо той!
– Е, да... Шиклгрубер обаче е голям майстор!
– Да, да...
– А този Алтънтоп... така, за сравнение... по-добър ли е от
Балак сега?
– Балак играе в Байерн.
– Ах, да, вярно.
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Мога, ако искам, и на ръце да тръгна – Флик остава все така
невъзмутим и ми отговаря едносрично. В някакъв момент ми
омръзва да зяпам скуката на терена и се връщам обратно в ложата, където междувременно е подреден бюфет с десерти. Понеже никъде наоколо не се виждат бутилки „Велтинс“, си взимам
чаша кафе и парче от някаква синьо-бяла торта с формата на
половин футболна топка. Тортата се оказва страхотно вкусна.
Решавам да не се връщам повече на мястото си на трибуната, за
да гледам досадната игра, а вместо това да се разходя наоколо
и да се опитам да се почувствам добре. Егото ми се изпълва с
невероятна задоволство от това да лежа на италианско дизайнерско канапе и да се тъпча със скариди и торта, а пък плебеите
по трибуните на стадиона са се изръсили 30 евро само за някакво си правостоящо място. Взимам си поредното парче торта,
върху което с глазура е изписана цифрата шест, и си доливам
още кафе. Реферът изсвирва финалния сигнал и Флик, напълно
разочарован, се стоварва до мен на канапето.
– Е? – питам го, мляскайки.
– Все едно, важното е, че продължават нататък!
– От мен ако зависеше, нямаше да продължат нататък!
Флик ми хвърля убийствен поглед, а аз слагам в устата си поредната хапка от кралскосинята торта. Междувременно костюмарчетата се връщат в ложата заедно с натруфените си дами и се
нареждат около масите с шампанско. Изглежда цялата работа е
много добре организирана, защото дамите и господата образуват полукръг около моя стар познайник с пуретата, Асамер,
който отново се е появил на хоризонта. Младата жена, с която
той разговаряше по-рано, държи кратка реч. Между другото
споменава думите „рожден ден“ и „шестдесет“ и подава на сивокосия Руди остатъка от синята футболна торта, върху който
е останала единствено цифрата нула. Внезапно всички се обръщат към мен и моето парче торта с изядена до половината шестица. Няколко секунди по-късно аз и Флик напускаме ложата,
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би могло да се каже скоростно. Може би, защото сме VIP-гости, ни придружават двама едри господа със слушалка, пъхната в
едното ухо, за да ни изпратят чак до моето жълто Пежо. Не им
махаме за довиждане, докато излизаме от паркинг номер P3 и
се отправяме към магистралата.
По пътя към къщи не си говорим. Флик се е вкиснал. Да
не кажем, страшно се е вкиснал. Докато преминаваме покрай
кьолнската телевизионна кула с логото на „Дойче Телеком“, ми
хрумва, че трябва да свършим още нещо. Съобщавам това на
Флик. Той не гори от възторг.
– Ти си тотално откачен. Плюс това в момента си и пиян!
– Обещах на бухала, че днес ще се погрижа за това, защото
иначе ще стане утре, т.е. тя ще побеснее.
Очевидно не съм успял да обясня достатъчно ясно какво
имам предвид, защото Флик се почуква с пръст по челото, когато пред един червен светофар вадя договора от джоба си и
започвам да го разглеждам.
– Сериозно, Саймън, нали нямаш намерение да караш до
там?
– Искаш ли ти да караш?
Флик тотално избеснява. Просто не мога да разбера какъв
му е проблемът.
– Саймън! Представи си какво впечатление ще направиш,
ако вземеш, че им звъннеш на вратата по това време? И какво
изобщо ще кажеш? „Добър вечер, казвам се Петерс, от чиста
злоба продадох на седемгодишната ви дъщеря телефон с фотоапарат в пакет с едногодишен договор“?
– Дъщерята беше на осем! Пък и договорът е двегодишен!
– Ама ти наистина не си с всичкия си!
– Освен това не съм казал, че ще им звъня на вратата!
Трябва верно да си намеря по-свестни приятели. Флик просто не става. Пълни гащите, само защото трябва да си приберем
обратно от едно малко момиченце договора, който и без друго
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е невалиден.
– Саймън, аз няма да участвам!
– Тогава си остани в колата, направи си чай и се радвай, че
„Шалке“ продължават нататък. Обаче почакай малко, преди да
пиеш чая, защото иначе ще се изгориш.
– Чудовище!
Спирам колата пред една голяма еднофамилна къща в квартала „Линдентал“. Изключвам радиото, запалвам един „Принц
Датски“ и набирам домашния номер, който малката Улрике
ми е продиктувала за договора. След шестото позвъняване се
включва телефонен секретар. Изчаквам сигнала и прошепвам
в слушалката: „Телеком, ние ще решим въпроса!“ Весело. От
страна на Флик – никаква реакция.
– Вероятността вътре да няма никого е много голяма – успокоявам го аз.
– Е... какво трябва да значи това?
– Че ще се върна след десет минути!
Флик поклаща глава, поглежда навън през прозореца на колата и пуфти супер смешно, все едно е получил силен пристъп
на стрес. След което се обръща към мен с убийствен поглед.
Може би за дебелите хора това си е страшно натоварване. Аз
излизам от колата и се отправям към входа на къщата. Момзенщрасе 88, както пише в договора. Бинго. На звънеца пише
Гюнтер. Минавам през малката желязна градинска вратичка и
се промъквам покрай един детски велосипед, докато заобиколя къщата и стигна до терасата. Прескачам един нисък парапет
и относително безпроблемно се озовавам на балкона. Радвам се
на това, колко са ми улеснили задачата, защото вратата на балкона просто се плъзва встрани. Аз, ако имах такава готина къщурка, щях да заключа с катинари дори мишите дупки. Дръпвам завесата настрани и вътре виждам точно нищо и половина.
Правя крачка в стаята. Все още се намирам в пълна тъмница.
Саймън Петерс изпълнява мисия по нареждане на Партията
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на Червения бухал. Именно подобни дребни детайли решават
съдбата на гигантско предприятие като Телекома – дали ще го
бъде, или не. Ако всичките му работници сътрудничат с такава
готовност, акциите му няма да се сринат по никакъв начин. А
заплащането за труд в извънработно време ще получа още утре
без всякакво съмнение.
Отварям си очите на четири и правя втора крачка навътре
в стаята. Успявам да разпозная очертанията на детско легло.
Празно е. Очевидно всички са излезли навън. Прокарвам ръка
по чаршафите. Студени са. Родителите може би вече са тикнали
дъщеря си в някой швейцарски интернат заради кашата, която
е забъркала с мобилния телефон. За мен е страшен късмет, че
къщата е празна. Със сигурност има и по-приятни неща от това
едно малко момиченце с плюшено мече в ръце да ревне „Мамо“,
защото над леглото ѝ се е надвесил някакъв пиян тип, облечен
във фанелка на „Шалке“. Разбира се, най-приятно от всичко би
било, ако до креватчето лежат мобилният телефон и копието
от договора. Опипвам с ръка стената, докато намеря ключа на
лампата. Щрак. Понеже не съм някакъв си крадец, ами просто
трябва да уредя нещо дребно, струва ми се, мога да си запаля
лампа. Над едно лакирано червено бюрце с алуминиеви крака
виси коркова дъска, на която с кабърчета са закачени две картички с изглед от Флорида и постер на Рики Мартин, изваден
от списание Браво. Горкото момиченце! Кога ли ще узнае, че
въпросният е гей? Решавам да извърша второто си добро дело
за деня и написвам върху постера „Рики Мартин е с обратна
резба“. След това избирам номера на новия ѝ мобилен телефон,
който самият аз съм записал в договора. И действително, след
две-три секунди го чувам да звъни някъде из къщата. По-точно
казано – не звъни, а цвърчи с полифонична песничка на Рики
Мартин. Докато се опитвам да определя откъде долита звука,
започвам да си припявам мелодията, първо тихичко, после все
по-силно.
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Ун дос трес... ето, ще взема сега телефона.
Угасям лампата и излизам в коридора. Мелодията се чува
все по-ясно.
Ун дос трес... и ще го дам обратно на Бухала.
За по-ефектно, луната осветява чудесен под с настилка от
дъски. Пак опипвам стената, намирам следващия ключ и го
натискам. Море от халогенни крушки осветява коридора. Изглежда гадната рецесия не ги е ударила тия Гюнтерови. Забелязвам още две врати. Рики Мартин кряка определено иззад
по-близката от двете. От радост я отварям с апломб като агент
от ФБР и използвам собствения си мобилен телефон вместо
45-милиметров Магнум.
– Freeze, you motherfuckers, this is the police!10 – изревавам
аз, после запалвам лампата и установявам, че явно съм се озовал в кабинета на татко. Бюро с кожен стол, скъпи секции, облицовка от най-качествено дърво. Не е зле. Върху застрашителното дървено писалище лежи обектът на желанието ми: червен
Нокия 5140. Прррраво в десетката!
Освен това, като подарък специално за мен, точно отдолу се
намира и разпечатката от договора. Да не би татко вече да го е
конфискувал? Значи семейството е все още непокътнато. Супер доволен натиквам телефона и договора в джоба на панталоните си и оставям на негово място едно евро. Толкова струваше
цялата работа.
Когато излизам навън, намирам колата празна. На седалката
откривам бележка от Флик.
Ти си откачен. Отивам при Даниела. Флик.

10

Замръзнете на място, нещастници, полиция!
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От всички кафенета в този град Фил да вземе да избере точно „Старбъкс“, за да се срещне с мен. Не знам защо нервите ми
са така опънати, при положение че момичето от „Старбъкс“ (и
това вече съм го забелязал) все така стои зад бара. Просто така
си стои в цялата си прелест и разбива на пяна банално прясно мляко, вместо да се грижи за сладките ни дечица в нашата
12-стайна вила на Карибите. Поемам дълбоко въздух и излизам
от магазина на Т-Мобайл, за да пресека двадесетте метра разстояние до „Старбъкс“ и чакащия ме отпред Фил. Днес мистър
„Май-ще-става-нещо“ е навлякъл рипсен костюм с цвят на повръщано и – сякаш че и така не изглежда достатъчно лайняно,
сложил е отдолу някакъв абсурден пуловер на дупки. Унило му
подавам ръка и се мъча да докарам на лицето си нещо като усмивка.
– Здрасти! Супер идея да се срещнем в „Старбъкс“.
– Реших да поработя малко за преодоляването на междукултурната бариера – заяжда се Фил и ухилено ми сочи едно американско знаменце, закачено точно до логото на „Старбъкс“.
– Много съм ти благодарен!
– Знаех си! Да влезем вътре.
Казва го и с гъзарски жест захвърля цигарата си насред пе102

шеходната зона. После учтиво отваря вратата пред мен и с благ
глас ми съобщава, че иска Тол Лате и сандвич Качун с пилешко,
каквото и да е това. Преди да успея да му поискам пари, той се
настанява в едно кожено кресло с винен цвят и ето ти го – вече
се обажда по телефона. Не знам как, но Фил винаги успява някак да се скатае, когато става дума за плащане.
Опашката пред бара за поръчки се състои единствено от
някаква 30-годишна жена с коса на раста и с широки, шарени
еко парцалки. Опулила очи, тя неколкократно чете табелите с
менюто, вместо чисто и просто да поръча. Очевиден случай на
туткавост, в който отрядът за борба срещу туткавостта отдавна
трябваше да се е намесил. Аз оглеждам обстановката. Кафенето
се пръска по шевовете от бъбриви млади майки, който друсат
цяла батарея шарени детски колички. Ха! Нà ви сега политика
за забрана на пушенето! „Старбъкс“ – майката на всички кафенета. Това е цената! Поне доколкото ми е известно, сукалчетата
не са сред най-големите консуматори на кафе в страната. И коя
майка ще зареже новороденото си да пищи самичко между две
италиански дизайнерски канапета, само за да си поръча второ
кафе с мляко? Сигурен съм, че заведението скоро ще удари кепенците. Зад бара все така стои неподражаемата кафеджийка
и набира нещо на касовия апарат. Тя не влачи детска количка
и при това оттук изглежда дори по-добре, отколкото когато я
гледам отвън! Почти не смея да я погледна. Но няма да имам
избор, когато дойде моят ред на опашката. Ето! Тя гледа към
мен! Или не? Не! Погледът ѝ се рее някъде над улицата. Взира
се в празното пространство. За какво ли мисли? Със сигурност
не за кафето. Или за кафето? Може би мисли за принца на мечтите си! Дали човек има право да си мисли за лични неща в работно време, щом работи във фирма с толкова строго управление? Или първо трябва да помоли за разрешение? В подобно
американско предприятие, човек сигурно трябва да провежда
вътрешна дискусия в казармен стил всеки път, когато се кани да
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забърка някое Лате Макиато.
– Сър, какво да правя, ако някой клиент мисли по-дълго и аз
гледам в това време през витрината?
– Искате да кажете, гледате в празното пространство?
– Да, сър, в празното пространство, сър. За какво да мисля
тогава, сър?
– Усмихвайте се, мътните да ви вземат, и си представете
едно огромно Лате Макиато!
– Благодаря, сър, отлична идея, сър! И още веднъж благодаря,
че ми плащате толкова добре, сър!
– За добрите си работници сме готови да дадем по три евро
на час. Имате много яки гърди, казвал ли ви го е някой досега?
– Не, сър, много благодаря, сър!
Именно около тези съвършени гърди се опъва в момента
най-тясната блузка на света. Естествено, аз не зяпам точно в
тази точка, а малко встрани – към зелената табелка с името, която е закачена именно в тази свръхеротична област. Марсия П.
Гарсия. Прекрасно име! Запитвам се какво ли се крие зад П-то.
Междувременно еко пуйката пред мен е поръчала успешно и се
изнася към плота за получаване на напитките, като при това се
дзвери в касовата си бележка, като че ли става дума за собствения ѝ смъртен акт.
Марсия П. Гарсия. Вдигам поглед от табелката и се вглеждам
право в зелените ѝ очи. Искам отново да извърна погледа си
встрани, но вече не мога. С какво удоволствие бих желал да се
изкъпя в този божествен взор, но нямам под ръка хавлия. Тя се
усмихва. Господи, тези устни! Седемтонният гранитен блок с
надпис ЛЮБОВ се стоварва върху стомаха ми. Болката се уталожва от прилива на благодатна топлина, която едновременно
нежно ме обгръща и ме разтърсва из дъно. Дали тази секунда
не е най-важният миг в целия ми живот? Миг, за който родители, приятели и колеги ще питат многократно, когато ги поканя
на сватбата си? Един миг, за който някога, след много години,
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Гарсия и аз ще си спомним със смях, после ще се прегърнем
влюбено и ще се свлечем страстно един върху друг на кревата?
Ама защо изобщо си задавам тези въпроси? Вече го знам със
сигурност. Този миг е именно такъв!
– Вие сте за първи път в „Старбъкс“? Искате ли да ви обясня
нещо?
Звукът на гласа ѝ ми харесва. Представям си как този глас
многократно нашепва името ми, съвсем близо до ухото ми, така
че да мога да усетя топлия дъх. Представям си как този глас произнася други неща освен „За първи път ли сте в „Старбъкс“?“
Неща от типа на „Смяташ ли, че тази къща е достатъчно голяма
за нас и децата?“ или „Страх ме е от гръмотевиците, Саймън,
ще ме прегърнеш ли силно?“
С какво удоволствие бих искал да прескоча сега цялата безсмислена фаза на запознанство, срещи, проучване на почвата.
Колко много искам просто да взема тази невиждано прелестна
жена за ръката, да я заведа вкъщи, да я сложа да седне на канапето и да я гледам, гледам, докато заспим един до друг. Приказките можем да оставим за следващия ден. При всички положения
искам да прекарам остатъка от живота си с нея.
– Извинете?
Бъдещата ми съпруга ме гледа все така усмихнато, въпреки
че безмълвието ми е хвърлило сянка на тревога върху приказното личице. Само мога да предполагам как изглеждам в момента, но струва ми се, че „като еленче пред фаровете на камион, натоварен с краставици“ би било подходящо сравнение.
– Здравейте! Аз съм в „Старбъкс“! – успявам да пророня и
веднага ми се приисква да си зашлевя един. Естествено, че съм
в „Старбъкс“. Стоя пред бара за поръчки и просто трябва да
кажа какво си поръчвам. Щом първото впечатление е най-важно, а именно то се оформя през първите десет секунди, тогава
мога да се опаковам в хиляда салфетки с логото на „Старбъкс“ и
да се метна скоропостижно в Рейн. Кажи нещо, Саймън! Нещо
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с кафе!
– Имате ли кафе? – чувам се да казвам, все едно се намирам
кой знае къде. Разбира се, че имат кафе. Аз съм в кафене. Аз съм
един пълен идиот в кафене.
– На табелите горе са написани всички видове кафе, които
имаме. Мога ли да обслужа господина зад вас, докато вие си изберете?
Вие? Да не би да съм вече на четиридесет? Обръщам се за
малко назад и виждам две свински очички да ме гледат иззад
чифт очила. Дребно, бузесто човече с вид на бизнесмен, с плешивина на главата и дизайнерски очила без рамки. Не ми допада.
– Не, обслужете първо мен! – настоявам троснато.
– Тогава трябва да ми кажете какво ще желаете! – отговаря жената на мечтите ми, все така усмихната. Напълно права
е. Въпрос към режисьора: Може ли да превъртите лентата две
минути назад и да пуснете цялата сцена отначало? Ще бъде ли
възможно, ако обичате? Или трябва първо да се залея с бадемов
ликьор, да се самозапаля и с писъци да излетя през витрината
направо на пешеходната зона? Това ли е, което искате да видите?
Очевидно е това, защото никой не превърта лентата назад.
Саймън, стегни се, да му се невиди. Не си на шестнадесет! И
това не е първата красива жена в живота ти, с която се налага
да говориш!
– Окей... сори... ъъъ... искам значи...
Ето това е!
– Искам значи едно кафе...
– Какво кафе?
– Едно обикновено кафе!
– Едно Кафе на деня?
– Точно такова!
– Смол, тол, гранде? – пита тя, като произнася гренди вместо
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гранде. Как е възможно да внимавам в чужд език, при положение че пулсът ми блъска с 240 удара в минута! Чувствам се като
ГДР-еец, попаднал за първи път в „Макдоналдс“ три минути
след падането на Стената.
– Малко, средно или голямо? – помага ми Марсия.
– Малко, не, голямо!
– Последно?
– Да кажем средно!
– Окей.
За най-голямо мое удивление, усмивката на устните ѝ не изчезва. По всичко изглежда, тя съвсем не се e изнервила заради
мен. Факт, който ми дава сили да завърша поръчката си на един
дъх.
– И едно Тол Лате, и един сандвич Качун с пилешко, моля!
С всичко дотук съм се справил отлично, като изключим пилешкия сандвич, защото тя поправя моето по испански произнесено „Качун“ на широко, американско „Кейчън“. Малко
преди да се отправя към гишето за получаване на напитките,
забелязвам пластмасова кутия, в която са наредени единични
коледни сладки, покрити с бяла глазура – марка „Старбъкс“.
– Колко струват коледните сладки, извинете? – питам аз.
– По две евро. Искате ли?
– Неее..., просто исках да попитам – отвръщам, плащам си и
правя място на бузестия бизнес очилатка. Знаех си!
Докато се изнасям към гишето за получаване на напитките с касовата си бележка в ръка, осъзнавам най-после защо еко
пуйката е била толкова шокирана. Заради цената! Осем евро за
две кафета и един сандвич! Ето така си събират обратно мангизите, които губят от пищящи сукалчета. Когато отивам да
взема двете чашки с кафе и пилешкия сандвич на Фил, моята
потенциална съпруга ми подарява още една усмивка. Искам да
ѝ отвърна, но пропускам точния момент. А да гледам пет секунди като теле в железница и после изведнъж най-неочаквано да
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се ухиля, е още по-тъпо. Затова казвам просто „Хей!“ и кимвам. Възнаграждението ми е една последна усмивка от нейна
страна. Тя ми се усмихна! Още веднъж! На мен лично! Можеше отдавна да ме е забравила. Но най-важното в тази усмивка
е все пак: това е лична усмивка. Тя няма нищо общо с американското нареждане „Не спирай да се усмихваш на клиента“,
напротив – това е чист бразилско-севернорейнско-вестфалски
флирт, който иска да каже: „Ей, ти, да, ти, който сега стоиш зад
гишето – не те мразя!“ Точно така! Това е то! Тя не ме мрази.
Това е много, много обещаващо начало!
Когато най-после успявам да си проправя път на слалом
между седем детски колички, и то с табла в ръце, и стигам до
масата на Фил, той все още говори по телефона. Естествено.
Така е то в телевизионния бранш. Ако човек иска да е супер телевизионер, трябва задължително да се обажда поне по веднъж
на час в редакцията, та ония там да не забравят що за задник е
той.
Марсия П. Гарсия. Какво и кой ме спира да се върна обратно
при нея и да ѝ кажа какво чувствам? Да излея цялото си сърце?
Фил ме спира, защото тъкмо приключва телефонния разговор
и пуска сребристия си мобилен във вътрешния джоб на сакото
марка „Хуго Бос“.
– Сори, трябваше да проверя нещо в редакцията.
– Няма проблем – отвръщам му аз и поръсвам съвършено
обикновеното си кафе със съвсем необикновен подсладител на
прах от едно розово пакетче.
– Тук продават коледни сладки за по две евро парчето – съобщавам на Фил.
– Е, и...?
– Забрави!
Сипвам целия подсладител в чашата си и разбърквам кафето с дървена пръчица.
– Мадамата зад бара – тя ли е, за която ми разправяше? Дето
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толкова си падаш по нея? – пита ме Фил.
– Не – лъжа аз, тъй като нямам ни най-малко желание още
веднъж да се излагам като кифладжия.
– Просто питам, де! – сякаш за извинение добавя Фил и се
обляга назад. Докато отпивам първата глътка от кафето си, Фил
измъква от вътрешния джоб на сакото си една бележка.
– Това, за което исках да говорим... така де... леко ми е неприятно, но понеже тогава всички бяхме малко пияни...
Аз съм пиян всяка вечер, така че намеците на Фил не ме ориентират особено. Правя опит да разпозная какво държи в ръцете си. Това е извлечение от сметката на кредитна карта. Какво,
по дяволите, ме интересува, извлечението от сметката на кредитната карта на Фил?
Трябва ми жокер.
– Познато ли ти звучи името Чък Норис?
Мамка му. Историята с телешопинга преди отпуската ми!
– Актьорът. Да, какво за него?
– Саймън, обаждах се и в банката, и във WS-Телешоп. Някой е бил така добър, че в четири часа сутринта да купи товаонова вместо мен.
Точно в момента нямам и най-бегла представа как ще успея
да се оправдая.
– Супер, тъкмо не ти се е налагало да си ги купуваш сам.
– О, я не се ебавай с мен!
Едно на нула за него. Налице са убедителни аргументи.
Най-лошото е, че въпреки забележителното количество алкохол онази вечер, съвсем ясно си спомням подробностите около
поръчката. Фил се беше излегнал върху мацката си, когато по
телевизията пуснаха прекрасно заснетите рекламни клипчета
на телешопинга. И все пак: той е длъжен да представи доказателства!
– Сори, Фил, обаче аз нямам нещо общо с тая работа. Може
би си зарязал картата си някъде или пък си поръчвал нещо по
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интернет и после някой...
– Саймън, затвори си плювалника поне за малко! Онази
вечер бяхме у вас с мацките от Луфтханза. Освен това всички
бяхме вързали кънките. Все тая, страшен майтап, всички добре
се посмяхме, а сега ще получа от теб 978 евро!
С тези неочаквано сурови думи Фил завършва изказването
си и се обляга обратно назад.
– И какво съм ти поръчал? – питам почти безгласно.
– Хеликоптер с дистанционно управление, гимнастически
уред „Чък Норис Тотал“ и комплект ножове.
– И как така си толкова сигурен, че тъкмо аз съм ги поръчал
тия работи?
– Защото някакъв си господин Хупац от WS-Телешоп ми
съобщи адреса за доставка, а аз този адрес го знам!
– И кой е той?
– ТИ живееш там!
– Ох!
Последният ми шанс е да накисна криминалната Катя или
другата купонджийка.
– Двете стюардеси, така де, те също не са червиви с пари!
– Не се напъвай излишно, Саймън, работата е ясна. Никоя
стюардеса няма да си поръча гимнастическия уред „Чък Норис
Тотал“!
– Може би някоя много слаба стюардеса би си го поръчала!
Ми те трябва да бутат толкова много тежки сокове и кафета...
Ти забелязал ли си колко тежи един доматен сок например?
От изражението на Фил схващам, че на него хич не му е до
шеги, ами просто иска да си получи мангизите обратно. И ето
– той пак успя да ме накара да се чувствам като глупаво учениче,
когато майка му го е хванала, че е откраднало двадесет цента от
портмонето ѝ, за да си купи бонбони.
– Ще ти ги преведа по сметката!
Фил надрасква номера на сметката си на едно жълто лепя-
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що се листче и с това неприятният въпрос е приключил. После
ми се налага да обявя две идеи за шоу програми, чийто автор
е Фил, за „страхотни“, и накрая съм свободен да се върна в магазина на Т-Мобайл. Когато пристигам там, полагам всички
усилия да редуцирам контакта си с клиентите до минимум.
След час незабелязано се изнасям към стаичката на персонала,
изпушвам пет цигари и изпивам половин литър кафе.
Има някои неща, които един мъж непременно трябва да
знае. Неща, които са много, много важни. Например, че не
бива да си държи ножичката за нокти в същата чашка, в която
слага четката си за зъби, защото жените намират това са супер
гнусно и моментално си повикват такси; че не бива да оприличава жените на собствената си майка, защото тогава те си извикват направо две таксита, и че по никакъв начин не бива да
разправя много-много за бившите си приятелки. Но най-найважното нещо, което всеки мъж между 14 и 89 години е длъжен
да знае е: Стой далеч от Паула! Познавам Паула от пети клас в
гимназията и поне доколкото съм в състояние да си спомня,
пред нея всички мъже са бита карта. Така през годините тя се
превърна в експерт по интимните връзки par excellence. Не че
самата тя има свястна връзка. Но би могла да има, стига да пожелае. Паула винаги получава онова, което иска. За щастие, аз
не попадам в това число. Даже мога с радост да потвърдя, че
никога не съм започвал каквото и да било с нея. Намирам я
секси и прочее, но знам прекалено много. Добрата стара Паула преебава всички мъже, и то без изключение, точно, както
на нея самата ѝ щукне. Милостивият Господ не ѝ е усложнил
задачата кой знае колко, тъй като на пръв поглед Паула прави
впечатление на наивен ангел, който се нуждае от закрила. Божичко, ако само знаеха тия ми ти мъже! Когато Паула познава
някой тип повече от четири седмици и при това той изглежда
особено добре (какъвто обикновено е случаят), тогава го представя на цялата ни някогашна компания. Естествено, ние все-
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ки път сме мили с него, щото е „новият“ на Паула, но още при
първото ръкостискане сме се отказали да го опознаваме отблизо, тъй като ни е пределно ясно, че само след няколко седмици
ще го наричаме по друг начин. Най-често тези нещастници са
на всичкото отгоре и особено горди, задето излизат с такава
страхотна жена като Паула. Чувствата ни към него обикновено
клонят към състрадание: само чакай да видиш какво ще ти се
случи, скапаняко!
Паула не просто е изчела всички книги от типа на „Как да
хванем мъжа на въдицата“ и „Мъжете са от Марс, жените – от
Венера“. О, не – за всеки мъжко-женски казус тя разполага с
желязно правило. Правила, чийто обсег далеч надхвърлят постановки от сорта на „Никога не се обаждай още на следващия
ден“ и „Не се влюбвай прекалено много“. Тъкмо това е причината, поради която точно в момента седя на последния читав
плетен стол в стаичката на персонала и с разтреперани пръсти
набирам номера на Паула. Сигналът се повтаря пет пъти, после се включва гласовата ѝ поща. Оставям ѝ съобщение, угасям
фаса и впервам невиждащ поглед в стената. Трябва да съм прозвучал доста отчаяно, защото само след две минути Паула ми се
обажда.
– Сори, тъкмо бях на касата – чурулика тя в телефона. В добро настроение – както винаги.
– Всичко ли е тип-топ при теб, Саймън?
– Нищо не е тип-топ. Влюбих се и всичко е с главата надолу
– въздъхвам аз.
– Тииии? Влюбен? Не ми се вярва!
– Откъде накъде да не мога да се влюбя? Без майтап, Паула,
трябва да те видя веднага, този път работата е сериозна! Трябва
да ми помогнеш!
Мълчание от другия край на линията.
– Ами сега май няма как да стане, тъкмо си купих карта за
двучасов престой в спа център „Нептун“, а след това имам дру-
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га уговорка.
– Ти вечно имаш някаква уговорка! – изръмжавам аз. – Тогава какво ще кажеш за утре?
– Утре летя за Мюнхен.
– Трябва да те видя! Ако не те видя, още тази вечер ще мина
на кокаин!
– Ти превъртя ли? Половин година не ми се обаждаш, а после искаш от мен да се откажа от сауна, така ли?
Мамка му. Наистина ли не съм ѝ се обаждал от половин година?
– Значи, щом искаш да ме видиш, трябва да дойдеш в сауната!
Трябва да го направя. Има моменти в живота, когато човек
просто трябва да действа. А ако не опитам с Марсия, няма да
си го простя до края на живота си. Прибирам телефона и поглеждам часовника. Малко преди четири. Ако мина през задния вход, ще мога да измъкна незабелязано от магазина. Изправям се и си обличам якето. После се качвам по стълбите, за
да хвърля един последен поглед към Марсия през прозореца в
коридора. Тя вече не е там.
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Мразя сауна най-вече по следните две причини: първо, не
мога да разбера защо човек трябва да седи гол в една стая с абсолютно непознати хора, за да се изпоти, а след това в компанията на също толкова абсолютно непознати хора да се залива със
студена вода, за да вика „Ох“ и „Ах... какъв кеф!“ Що се отнася
до мен самия – аз се чувствам най-добре при двадесет градуса
и при тази температура обкръжението ми е по всяка вероятност най-доброто. Второ, знам прекрасно, че има голямо число
мъже, които голи изглеждат по-добре от мен. Ще си го кажа,
както си е: аз просто съм хилав. Хилави ръце, хилави крака, а
гърдите ми са като на Кейт Мос след три месеца гладна стачка.
Подобно тяло определено не плаче за излагане на показ. Подобно тяло има нужда от широки тениски, дебели якета или
поне приглушена светлина. Увивам се в една голяма бяла хавлиена кърпа, заключвам шкафчето си и съм страшно радостен,
че не ми се налага да помня никакъв номер. Радостта ми обаче
трае само докато се погледна в огледалото, което се намира до
мен. Печална картинка. Трябва или да ям повече, или да тренирам повече. Най-добре и двете. За Марсия ще ми трябва не
само желязна стратегия за флирт (която Паула да ми подскаже),
но преди всичко страхотна фигура. Жена като Марсия може
да си позволи изисквания. Жена като Марсия няма дълго да се
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двоуми, когато забележи, че онова нещо, което бездиханно се
гърчи над нея в леглото, представлява едно бледолико нещо с
вид на чапла. Жена като Марсия има нужда от истински мъж.
С мускули, силен дух и остроумие. За мускулите ще се погрижа утре, а стратегията ще начертаем още днес. Усещам се гол
и несигурен, докато се оглеждам с хавлиена кърпа в ръка, за да
открия Паула. Зад това стоят две причини. Аз СЪМ гол и несигурен. Сауната е най-голямата, която съм виждал през живота си, при това отвътре изглежда доста скъпарски. Стените
са от естествен камък, тук и там се виждат канделабри, отгоре
на всичко ухае на някакви цветленца и лимон. Следвам стрелката под надписа „Към сауната“ и внимателно слизам по едно
широко стълбище. За най-голямо свое удивление установявам,
че далеч не съм единственият посетител на сауната. Наоколо
е пълно с лекооблечени или напълно голи мъже и жени. Още
първите екземпляри от този род ми вдъхват кураж, тъй като повечето, почти без изключение, са значително по-грозни от мен.
Паула ми е изпратила SMS, за да ми съобщи, че ще я намеря в
голямата залата на спокойствието – зала, която, естествено, никъде не е обозначена. Вместо това се упътвам в посоката, указана от табелата „Кралска баня с релаксираща подводна музика“.
В нещо като вана лежат три безжизнени голи тела, поддържани
от червени плувни буйове – дълги и тесни, с формата на спагети.
Страхотна релаксация ще да е тази подводна музика. Подтикван от любопитство, оставям настрана хавлията си, грабвам си
цели две плувни спагети и тихо слизам по стълбичките в тесния
басейн. Водата е приятно топла. Подлагам змиевидните буйове
под главата и под задника си и се понасям върху водата, също
като останалите три трупа. И действително: когато леко отпускам глава под повърхността, долавям далекоизточна музика за
медитация, по всяка вероятност от Рюичи Сакамото. Музиката
звучи особено комерсиално и все пак е наистина успокоителна
в своя минимализъм. Представям си как един влюбен робот
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в някой изоставен склад южно от Йокохама удря унесено по
ксилофон. Динг-динг-динг, звънти музиката... и кла-кла-клаклаккка... бинг!
От устата ми се изтръгва:
– Да го еба, каква релаксация!
На което останалите три трупа отвръщат със злобни погледи от всички страни, а също и с:
– Как е възможно!
Аз им кимвам за извинение и отпускам обратно главата си
в топлата изворна вода. Влюбеният робот отново прави блингблонг и динг-донг на малкия си ксилофон и се надява, че неговата възлюбена в съседния склад чува това. Бавно и сякаш
незабележимо звуците на влюбения робот ме понасят надалеч
и аз поемам курс към Карибския басейн. Представям си как
двамата с Марсия се разхождаме ръка за ръка по плажа на Виргинските острови. Няма почти никакво вълнение. Марсия е
облечена в булчинска рокля, аз вдигам глава над мускулестите
си гърди и виждам как нашите дечица ни махат някъде нататък
от плажа. Сега музиката прави динг-блинг и цинг-цонг, роботът просто е готов да си стопи лагерите, за да се погрижи за
моя подводен саундтрак, а сред това аз чувам сладостният глас
на Марсия, която казва, че ме обича повече от всичко на света
и че досега не се и надявала да си намери такъв страхотен мъж.
Аз също прошепвам на ухото ѝ, че я обичам, когато изведнъж
налитам на гигантска сепия. Сепията е точно толкова грозна,
колкото и тлъста, и издърпва единия от плувните спагети изпод
задника ми. После цял ме оплюва със саксонския си акцент:
– Вий ма блъснахти!
Никого не съм блъскал. Просто за първи път от цяла година
действително съм се отпуснал. Обаче сега наистина съм готов
да се изнервя.
– Вие ме блъснахте – защото не внимавате и защо се носите
насам-натам с всичката си сланина!
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ГДР-ейският калмар става раздразнителен, заплашва ме със
собствения си плувен макарон и заявява, че няма да търпи подобни приказки от такава хавлия като мен. Последното не ми
става ясно, защото вече не съм увит в хавлията си, затова му
показвам среден пръст, докато той се измъква от басейна с аленочервено лице и с длъгнестия си буй в ръка. И тъй като съм
все още супер бесен, крясвам след него:
– Иди се оплачи на Щази!
Остроумието му не му позволява да пророни повече от едно
злостно:
– Ах, виеееее!
Пълен кретен. Естествено, с релаксацията ми е свършено.
Напускам паметната баня на Сакамото, увивам се с хавлията
и отново тръгвам да търся Паула. Завивам по някакъв коридор и попадам в отделение с множество сауни, между които се
вижда един голям продълговат басейн. Оглеждам се наоколо,
но от Паула няма и следа. Пък и как ще я позная – никога досега не съм я виждал гола. Някакъв латино пич с къдрави косми
по гърдите и развити гръдни мускули нагазва в басейна. Между
краката му се мандахерца някаква петсантиметрова смехория.
Сигурен съм обаче, че на него самия далеч не му е смешно.
Надничам тук-там в сепаретата на сауната, но Паула все така
никаква я няма. Спомням си, че Паула е казала, че ще ме чака в
залата на спокойствието и питам един служител със синя блуза къде се намира въпросната зала. Двамата минаваме покрай
табела с надпис „Спокойствие, моля. Думите са ненужни“ и
влизаме в едно топло помещение, в което ухае на благовонни
пръчици и където действително е много спокойно. Върху миндери от скъпо дърво са се излегнали посетителите на сауната,
облечени в бели пеньоари. Някои дремят, други четат. В дъното на залата забелязвам Паула в ярко розов пеньоар. Доволно
се упътвам към нея и се просвам на съседния миндер.
– Паула, стара чанто! – радвам се да я видя аз.
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– Шшшшшшшт! – изсъскват към мен поне десет от останалите посетители.
Страшна идея – да се срещна с Паула тъкмо тук. Спешно се
нуждая от женски съвет, а срещата си уговарям на единственото място в света, където не може да се говори. Какво ще стане,
ако двама ветерани от войната се срещнат в залата на спокойствието за първи път след петдесет години? Ами ако всеки от
двамата си е мислел, че другият е загинал в руски плен?
Хайнц, мислех, че си мъртъв!
Шшшшшт!
Не, избягах през четиридесет и седма!
Шшшшшт!
Тия зали на спокойствието просто трябва да бъдат взривени. Съвсем тихо, естествено.
– Здрасти, Саймън! – прошепва ми Паула, смига ми и оставя настрана списание „Алегра“.
– Дълго ли ще останеш тук? – шепнешком питам аз.
– Към половин час. Ще дойдеш ли с мен в сауната?
Ще дойда с нея навсякъде, където можем да говорим. Кимам ѝ в отговор и след няма и три минути вече се намираме в
една финландска сауна, където температурата е към 90 градуса,
и се трием с едра кристална сол, като че ли сме току-що омесени гевреци. За най-голяма моя радост в тази зала сме съвсем
сами. От прозореца се вижда голямото вътрешно помещение с
басейна. Тук няма как да избегна гледката на голата Паула и съм
доста приятно изненадан. Може би нямаше да е зле да започна
това-онова с нея. Горещината е почти непоносима. Направо е
невероятно каква температура могат да постигнат двете чаени
свещички, поставени върху рамката на прозореца. Високо оценявам факта, че Паула преминава веднага към темата.
– Така значи – хлътнал си. Разправяй!
– Не съм хлътнал. Срещнах жената, за която искам да се
оженя.
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– Не е зле!
Докато забърсвам първите капчици пот, които са избили по
бедрото ми, започвам да разказвам. Паула иска да знае що за
момиче е тази Марсия и доколко добре я познавам, щом съм
така хлътнал по нея. Аз обяснявам, че става дума за любов от
пръв поглед и че на практика все още не я познавам. Разбира се,
разправям и как е миналата първата ни среща в „Старбъкс“ и че
вероятно е било тотална излагация от моя страна.
– Кой знае, може пък на нея да ѝ се е сторило сладко! – окуражава ме Паула.
Възможно е.
– При всички положения първо трябва да се запознаеш с
нея! – продължава тя.
– По никакъв начин! Все още не съм стигнал толкова далече! – изстрелвам моментално аз.
– Какво? Все още не си стигнал толкова далече?
– Аз... така де... страхувам се, че ще омажа работата! Пък и...
все още не съм готов!
– Това са пълни глупости! Първо вземи да се срещнеш с нея,
не се напрягай – не е речено, че веднага ще се ожените.
Де да знаеше Паула, че тъкмо в това се състои проблемът!
Човек не бива да се вълнува при температура 90 градуса. Обаче
аз няма как да го избегна. Как да не се развълнуваш, когато след
цяло десетилетие безпаметно пиянство внезапно си се сетил,
че в живота има някои важни неща!
– Какви връзки си имал в последно време? – пита ме Паула.
– Никакви. Нещата просто си се стичаха, както им дойде. И
без това исках само секс, а не сериозна връзка.
– И? Получи ли го?
– Естествено! И още как!
– Саймън!
– Добре де – от време на време... всъщност съвсем не толкова често! Да кажем, веднъж през последната година – призна-
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вам си полугласно. Паула ми отвръща с едно „Окей“, в което не
разпознавам особено уважение към моята персона.
– Паула! Всичко, което искам, е един ултимативен съвет, какъвто само ти можеш да ми дадеш. Както преди, нали помниш,
когато заедно замислихме оня план, как да накарам Брита,
асистентката на зъболекаря, да ме ревнува. Знаеш ли, то тогава
дори се получи!
– Брита? Господи, та това беше още преди да завършим гимназията!
– Все тая! Кажи ми нещо! Дай ми съвет!
– Окей, Саймън. Съветът е следният: първо се успокой.
Погледни се: изглеждаш като минал през месомелачка. Като
начало, забрави за сватбата и се запознай с твоята Марсия.
– И какъв е същинският съвет?
– Току-що го чу, господин Петерс! Отивам под душа. Идваш ли с мен?
– Да, ей сега – отговарям ѝ аз и поглеждам към изтеклия пясъчен часовник. Паула увива хавлията около талията си, отваря дървената врата и излиза навън. И какво трябваше да значи
това, че изглеждам като минал през месомелачка? Значи ли, че
трябва да изчакам и да се успокоя? Ще се успокоя само ако ми
се стори необходимо!
Посягам към хавлията си, за да последвам Паула и да ѝ се
разкрещя, и ето – почти съм стигнал до вратата, когато изведнъж ми се налага отново да седна. Драсвам встрани и се завирам в ъгъла зад печката, където е най-горещо. Термометърът
показва 92 градуса. Нима е възможно? По никакъв начин няма
да изляза. Разтрепервам се и притискам колене към гърдите си.
Трудно ми е да проумея онова, което току-що съм зърнал през
прозореца. Не мога да повярвам коя жена стои чисто, чисто
гола пред вратата ми и си приказва с някаква друга.
Марсия.
Марсия П. Гарсия.
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Какво прави тук? Как е способна да ми го причинява? Сега,
когато съм съвършено неподготвен! Не го ли споменах преди
малко? Не стана ли ясно, че ми трябва малко време, за да се
приготвя? Не сега! Върви си, прекрасна жено! Иди да поразбиеш малко мляко на пяна. Ама само за мъничко! Иди си, за да
мога аз да дойда при теб, Марсия! Не сега! Сега все още не съм
ѝ по мярка, нямам нужното тяло, нито нужното самочувствие.
Утре може би, или пък след една седмица, само не сега, моля те,
моля те, моля те! Не в мига на най-голямата ми слабост, не на
чужд терен и съвсем не гол. Не и тъкмо след като най-добрата
ми приятелка официално е заявила, че изглеждам като минал
през месомелачка. Не и след като ми се налага два пъти да гледам в огледалото, докато се разпозная.
Лошо ми е. Лошо ми е и ми е горещо. Може ли и двете едновременно? Определено може. Опитвам се да измисля как да
се измъкна от стаичката, без да ѝ падна право в ръцете. Друг
изход не виждам. Иначе щеше да е първата сауна с две врати.
Внимателно поглеждам за втори път през прозореца. Абсолютно перфектна, истинска секс богиня, която с удоволствие
бих нарекъл моя собствена и бих ѝ оказвал почит еднолично.
Даже съм готов да ѝ принасям жертви! Много неща бих ѝ принесъл – смол, тол, гранде. Отново ми е станало горещо, но вече
не се потя. Усещам удари по слепоочията си. Колко време съм
прекарал тук? Половин час? Повече? Може би една грандиозна мъченическа смърт ще убеди Марсия да се омъжи за мен.
Често по новините може да чуеш какво добро впечатление
прави това. До кофата виждам черпак и кофа, пълна с някаква
течност. Трябва да мисля за музиката от банята за релаксация:
клаклаклакл... бинг... И кой знае защо, се сещам за Попай, безвратия педал-трепач от моя фитнес център. Ръка за ръка се разхождаме покрай Карибското море. Неговата булчинска рокля
е много, много красива! Изливам кофата върху огнището и от
нея започва да се издига пара. Само ако Лала беше тук сега –

121

как щеше да подсуши всичко с кухненската си хартия! Повече
нищо не виждам, безразлично ми е. Какво има за гледане? Дингелинг – прави музиката в главата ми, после скачам в една чашка от „Старбъкс“, пълна с леденостудена вода. Казвам Ухххх
и Охххх, след това ми хрумва, че всичко се е оправило, някой
е помислил за мен, щом като първо е било горещо, а после е
станало студено. Феновете на „Шалке“ скандират: „Това калява, мой човек, това калява, мой човек, това калява, мой човек,
това калява!“ Прегръщам робота с благодарност за чудесното
любовно блинг-блинг и му казвам, че всичко това е страхотно,
обаче трябва да го помоля за извинение, защото ми се налага
да напусна Йокохама заради други, частни задължения, понеже
човек трябва да се ожени стриктно според немския обичай, и
то за най-красивата жена, за Марсия...
Марсия.
Марсия П. Гарсия.
Марсия Петерс Гарсия.
Марсия, Петерс се издъни, Гарсия.
Марсия, Петерс се издъни, но щеше да ти е добър съпруг,
Гарсия.
Един саксонски октопод отваря с трясък вратата и крещи:
„Ах, виеееее!“ После угрижените сини блузи ме изнасят от сауната и ме слагат да легна в една стая, където вече няма дървена
облицовка.
Половин час по-късно седя заедно с Паула и с хавлията
със Снупи в ресторанта на сауната и довършвам четвъртия си
ябълков сок. Междувременно служителите на сауната изглеждат много по-малко загрижени за здравословното ми състояние, отколкото за външния ми вид. Една келнерка с много пиърсинг на лицето вече два пъти ме пита, дали не искам да си
взема пеньоар под наем за пет евро. На третия път се издразвам
и ѝ предлагам да облека пеньоара, но само след като тя отиде
при шлосер, който да ѝ оправи тенекиите по мутрата. В край-
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на сметка посетителите на сауната не са длъжни да гледат това.
Малко по-късно един господин без тенекии, но за сметка на
това с много по-мрачна физиономия, ми сервира петия ябълков сок. Двамата с Паула сме седнали в най-отдалечения ъгъл
на ресторанта, защото аз все още се страхувам, че може да падна
в ръцете на Марсия. Много бих искал да узная дали е видяла
как сините блузи ме изнасят от сауната. С разтреперани ръце
най-сетне успявам да измъкна една цигара от кутията на Паула.
А винаги съм мислел, че човек ходи на сауна, за да се отпусне.
Паула също изглежда многозначително напрегната, когато ми
подава огънче, за да си запаля цигарата.
– Какво изобщо става с теб, Саймън? – пита ме тя.
– Ти какво щеше да направиш, ако беше видяла Брад Пит да
стои гол пред сауната?
– Щях да си уговоря среща с него!
– Супер! Аз съм влюбен, а на теб не ти идва наум нищо друго, освен да ми се подиграваш!
– Ти не си влюбен, ти си откачил!
– Много ти благодаря!
– Смятам, че наистина имаш нужда от дълга пауза!
В момента далеч не съм на същото мнение.
– Целият ми живот дотук представлява една дълга шибана
пауза, Паула! Центърът на Т-Мобайл, всичките ми връзки –
всичко това е просто една пауза! Имам нужда от жена, която да
натисне бутона „Старт“, така че животът ми да може да продължи, а не от пауза!
Паула придобива още по-загрижен вид и се обляга бавно
назад.
– Наистина трябва да се погрижиш за себе си.
Много благодаря. Сега и най-добрите ми приятели започнаха да ме нападат в гръб. Откъде накъде да трябва да се грижа
за себе си? Имам си работа, имам си жилище и когато пресичам
улицата, първо гледам наляво, а после надясно. Освен в Ан-
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глия, естествено.
– Казвам го сериозно! – добавя Паула, сякаш че може да
чете мисли.
– Просто съм хлътнал! – опитвам се да контрирам аз, но Паула съвсем не ме разбира.
Известно време и двамата мълчим. В ресторанта се появява
една жена в светлосин пеньоар и хвърля поглед из залата. За секунда се уплашвам, че е Марсия, и ме побиват тръпки.
– Замини на почивка! – съветва ме Паула.
– От почивка се връщам!
– Ох...
– Колко време ще стоиш в Мюнхен?
– Само утре.
– Добре, значи ще ти се обадя.
– Хубаво.
Паула се поуспокоява малко, плаща петте ми ябълкови сока
и дори входната ми такса за сауната. Иска ми се да я спра, но не
мога, защото така или иначе нямам кой знае колко пари в себе
си. Най-накрая дори успявам да я убедя да ме закара не вкъщи,
а в ирландския пъб. Вземам назаем петдесет евро и още веднъж
обещавам, че ще се обадя. После я млясвам по бузата и слизам
от колата. Тя отпрашва за следващата си среща, а аз отварям
вратите на кръчмата.
Разполагам се на бара, изпивам пет бири „Хайнекен“ и с помътен поглед гледам как някакви ирландски работници се излагат на караокето. Това е със сигурност трихилядният път в
живота ми, когато ми се налага да чуя „Country Road, take me
home“11. Дори след шестата бира, все още не мога да се почувствам добре като „Самотния ездач на бара“. Мога да се обадя на
Флик, обаче нямам голямо желание. Той така или иначе все още
ми е ядосан, задето изядох тортата на господин Асамер. Вместо
това захващам да разправям на всички около себе си за моя11

„Широко шосе, заведи ме у дома“
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та бъдеща жена Марсия. На хора, които никога досега не съм
виждал и няма и да видя повече. Вероятно се спускам в такива
подробни обяснения, защото никой от тях не ме пита какво ми
е. След още две бири ме освиркват и ме свалят от сцената при
опита ми да изпълня „My Way“12 на Синатра. Тогава грабвам
якето си и раницата с нещата за сауна, поставям петдесетевровата банкнота на плота пред бармана и си отивам вкъщи. Смятам, че всъщност пях доста добре.

12

„Моят път“
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Напълно съм сигурен, че става дума за заговор. Каква друга
причина може да има това, че боклукчията и пощаджията винаги звънят у нас, точно когато лежа в кревата с отвратително
главоболие на сутринта след десетина бири в ирландския пъб и
ужасно се нуждая от спокойствие? Придържам се по правило
към единственото средство за отбрана срещу боклукчийския
тероризъм: никога не отваряй вратата. Когато отвориш дори
един-единствен път, тогава си вътре с двата крака до края на
дните си. Боклукчията и пощаджията запомнят това – в крайна
сметка при тях всяка секунда е от значение!
Докато изтръгвам кабела на домофона, се замислям дали
няма да е по-добре и днес да си остана в леглото. Правя заключение още в същия миг. Ще си остана вкъщи, просто ейтака, защото мога да го направя. Подкрепям спонтанното си
решение, като се повлачвам обратно към спалнята, пъхам си
две възглавници под гърба и включвам телевизора. Оставям
безжичния си телефон на нощното шкафче, готов за задължителното обаждане в службата, с което ще съобщя, че съм болен.
Най-късно до десет часà трябва да съм се обадил в магазина.
Да обясняваш, че си болен, винаги е много потискащо занимание. По времето, когато ходех на училище, вечно се налагаше
да разигравам пред нашите някакви комедии, а сега се налага
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да ги разигравам пред самия себе си. Решението на проблема,
естествено, се състои в това, че човек трябва да обича работата си, но пък от друга страна, подобна постановка въобще не
съществува. Поне досега не са ми разказвали за нещо такова.
Прехвърлям каналите, докато стигам до новинарския, където
тъкмо съобщават курсовете на борсата.
Алианц 106,70 – 2,8%, Байер 19,30 – 4,7%, Търговска банка
15,90 – 1,0% текат надписи на една лента в долната част на екрана, а в същото време някакъв малоумник развълнувано обяснява на зрителите нещо за борсовите печалби. Задавам си въпроса как е възможно да има печалби, когато курсовете падат.
Ама нали точно затова аз съм си в кревата, пък малоумникът
се намира в новинарския канал, а не обратното. Часовникът в
горния десен ъгъл на екрана показва 9 ч. 57 мин. Значи малко по малко настъпва моментът, когато трябва да си измисля
една хубавичка болест. Впервам поглед в юргана и напрегнато
се замислям. Вчера професионалистът Саймън стоеше росенросен и в костюм зад гишето, така че грип не е най-достоверното извинение. Виетнамски скоротечен грип? Също не става.
СПИН или ТОРС също звучи малко прекалено, а СПОРС
е в най-добрия случай името на презокеански лайнер, но не
и на някоя болест. Чума ми се струва забавен вариант, обаче е
възможно да ми пратят двама души в бели престилки от Института по тропически болести в Хамбург, които да ми лепнат
двегодишна карантина. Тогава няма да мога и бира да пия, ами
ще ме наливат с каша от овесени трици от чашка с чучур или
пък с антибиотици като някаква нещастна скарида. Отравяне
със скариди? Ето това е то! Една дребна, поразложила се, зла
скаридка ме е нападнала, когато към полунощ съм отишъл да си
взема нещо за хапване. Намалявам телевизора и си прочиствам
гърлото. После два пъти високо казвам „Проба, проба“ и „Ехооооо, Кьолн! Как я карате?“, след което хващам слушалката.
Чувам сигнала „свободно“ три пъти и супер се радвам, че не се
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обажда Флик, нито пък Бухала, а очилатият ми колега Фолкер.
Опитвам се да звуча колкото се може по-изстрадало, докато
разказвам за отровната скарида.
– Откъде си намерил скариди посред нощ?
Много тъпо. Не се бях се замислял над това.
– Ами от турците! – казвам аз и чувам как Фолкер замълчава
от другия край на линията.
– Беше дюнер със скариди! – добавям за всеки случай.
– Аха!
За да придобие Фолкер възможно най-детайлна представа
относно заболяването ми, описвам подробно състоянието на
метаболитните си процеси в момента, като не пропускам да
спомена, че по мое мнение държава, която произвежда подобни болестотворни храни, не трябва да се допуска в Европейския
съюз. Фолкер ми пожелава бързо оздравяване, преди да успея
да засегна проблема за правата на човека и кюрдския въпрос, и
– край на разговора. Готово! Пъхам телефона под възглавницата и се концентрирам обратно над новинарския канал.
Шеринг 41,70 – 1,2%, Сименс 56,89 – 3,8%, Саймън Петерс
0,29 – 180%.
Саймън Петерс?
Курсът на измъчвания от финансови и лични проблеми на служител в центъра на Т-Мобайл Саймън Петерс драматично се
срина надолу. По-голямата част от анализаторите препоръчват максимална изолация от всякакви връзки с Петерс. Инвеститорите от години напразно очакват отдавна доказалите се
като неотложни мерки за преструктуриране в социалния и професионалния сектор. По време на рекапитулационна пресконференция, проведена вчера в известен ирландски пъб, Петерс посочи
официално като причини за провала на курса си тежкото женско положение, вратаря на „Пашинг“ Шиклгрубер и своето, по
собствените му думи, „шибано работно място“.
Разочарован от ниските си стойности на борсата, изключ-
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вам телевизора и гълтам още един аспирин от шишенцето, което предвидливо съм оставил до леглото си. След това зачаквам
главоболието да отмине и се опитвам да мисля за хубави неща,
които да ми помогнат да заспя обратно. За съжаление не ми
хрумват никакви хубави неща, а само пълни гадости. От минута на минута се сдухвам все повече. Невероятно, мисля си аз,
докато се обръщам надясно към прозореца, невероятно е как
съвсем бързо човек може сам да се изхвърли от обществото.
Достатъчно е едно-единствено обаждане по телефона, и ето
те вече седнал в отшелническата килия, която сам си си отредил, да разиграваш мълчаливо измислени шоу програми пред
собственото си съзнание. И ако е така, то един ден Саймън Петерс съвсем няма да го има. Ами ако още утре Саймън Петерс
вече го няма? Или пък вдругиден? Внезапно ме обзема паника,
че моето тотално неприсъствие всъщност се отнася не само до
днешния ден, но до целия ми досегашен живот. Саймън Петерс и Нищото! Дефиниция чрез негация, биха го определили
вероятно психолозите. А може би не, нямам познати психолози. Мога да изброя хиляди неща, които не обичам, но какво
обичам в действителност? Отново обръщам гръб на прозореца
и пъхам глава под възглавницата. Саймън Петерс не харесва
„Старбъкс“. Саймън Петерс не ходи на работа. Саймън Петерс
няма да си изпие питието през сламка, защото сламките са педалска работа. Саймън Петерс няма да ходи в тази дискотека,
защото хората там не са му по вкуса! Ако АЗ самият си бях по
вкуса, щях ли да пожелая да се запозная поне със себе си? Опасявам се, че не. И ето, пак опираме до същото! Нищо. Замислям
се за миг дали да не отворя книгата „Не се тревожи, живей!“,
но понеже ми липсва всякаква енергия, оставам да лежа, завъртам се отново към прозореца, а после по корем. Да лежиш по
корем е много хубаво и също така създава чувство за особена
сигурност. Ако нахълтат бандити, няма да могат да ме наръгат
с нож, защото по криминалните филми съм гледал, че бандити-
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те винаги ръгат в корема, с изключение на Русия – там ръгат в
бъбреците. За всеки случай отново лягам по гръб и слагам възглавницата си на корема. Размишлявам в опит да си измисля
някаква причина да стана от леглото. Не ми хрумва нито една.
Набирам номера на Паула. Може би тя ще ми измисли причина. За съжаление се включва гласовата ѝ поща. Изричам една-единствена дума:
– Помощ!
След това заспивам.
Към обяд скачам стреснат, защото от антрето долита силен
тропот. Какво, по дяволите, е това? Обръщам се по корем и напрегнато се заслушвам. Задържам дъха си почти минута, без да
помръдвам. От вцепенението ми ме изтръгват силната хърватска фолклорна музика и звукът на прахосмукачката. О, Боже!
Днес е денят на Лала! Именно днес! Ако бях се сетил по-рано,
щях, естествено, да отида на работа! Раздразнено се напъхвам
в анцуга си, навличам тениската на Ал Бънди и се потътрям
към дневната. Тъкмо наопаки спрямо моето състояние, Лала се
радва да ме види и изключва прахосмукачката.
– Саймън, аз пък помислила, че си на работа!
– Болен съм! Ядох нещо развалено – отвръщам аз и съвсем
изтощен, се просвам на креслото „Дженилунд“.
– Саймън, извинявай за тонколоните.
Тя пък какво общо има с тонколоните? Защо изобщо ми
казва това?
– По погрешка ги изсмуках с прахосмукачка минала седмица, но все пак пускат музика!
Ужасèн от тази новина, поглеждам към тонколоните си за
триста евро и наистина: едната мембрана е скъсана и радостно
се вее под звуците на хърватската народна музика.
– Много ли голяма беля направила, Саймън?
Защото не съм лош човек и освен това, защото парите си
ги рина с лопата, ѝ казвам, че не е направила голяма беля и че
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грешката е моя, задето нямам капак за колоните. На Лала очевидно ѝ олеква, а аз отивам да взма душ. Докато втривам в косата си шампоан против косопад за десет евро, си спомням, че
далеч не съм забравил да сложа капак на колоните. Просто преди една година Лала го махна и го изхвърли, защото беше помислила, че е част от опаковката. Увит в голяма хавлиена кърпа, се
връщам в спалнята, където да си облека нещо. Не съм отворил
и на сантиметър вратата на гардероба, когато Лала ме напада в
гръб и ми подава жълта пощенска бланка.
– Саймън, има колет за теб!
Измъквам бланката от ръката на Лала. Прочитам, че днес
мога да си получа всички продукти, които бях поръчал в пияно
състояние от телешопинга. Настроението ми се подобрява.
Може би още днес ще мога да си пусна хеликоптера с дистанционно управление. Освен това пощенското съобщение е добро
основание да изляза от къщи и да оставя Лала да вилнее сама
в компанията на кухненската хартия и фолклорната музика.
Навличам якето и тръгвам пеша в посока централната поща.
Разбира се, описвам голяма дъга около нашия магазин, макар че
с удоволствие бих хвърлил едни поглед на момичето от „Старбъкс“. Свежият ноемврийски въздух ми се отразява добре. И
както винаги, ми се отразява особено добре, именно защото
предната вечер така жестоко се бях отрязал. Ако човек се разхожда трезвен есенно време из града, тогава диша един съвсем
нормален, банален въздух. Истинско съжаление заслужават
всички любители на контрола и врагове на алкохола, които
никога, никога през живота си не са се радвали на такъв хубав
въздух, както аз. Да, те просто не знаят какво е то свеж въздух.
Опашката пред колетната служба в пощата е изненадващо
малка. За сметка на това пакетите, които получавам, след като
показвам съобщението си, са изненадващо големи.
– Е как ще го нося това? – протестирам аз.
– Ааааа, не! Вие сте си го поръчали, не аз! – разкрещява се
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наплашеният пощенски служител насреща ми.
Още преди да съм имал време да се ядосам, забелязвам, че
от двете страни на кашона с размери на вана с големи букви
е написано „Гимнастически уред Чък Норис Тотал“. Издърпвам трите пакета от ръцете на казармения господин и понеже
съм много по-умен, отколкото някои други, веднага се усещам
какво трябва да направя и завързвам с пощенски шнур двата
по-малки кашона към големия „Чък Норис Тотал“. После с клатушкане излизам от пощата като Обеликс, който носи менхира. Но не стигам много далеч. Точно след двадесет метра налитам право на Бухала, моята шефка.
В живота има хубави и по-малко хубави мигове. Да лежиш
на плажа Копакабана с бира в ръка и да гледаш как салса-задници играят волейбол – това например спада към хубавите
мигове. Да обясняваш на шефката си в някакво кафене на гарата защо разнасяш из града половин фитнес клуб, след като
си се обадил, че си ял развален дюнер със скариди, по-скоро се
числи към по-малко хубавите. Бухала пали цигара от цигара,
толкова изнервена, сякаш самата нея са хванали, че пиянства,
а не обратното. Непрекъснато се опитва да ме гледа в очите и
при това плещи някакви глупости като „Знаеш ли, Саймън, аз
съвсем не съм ти ядосана, но все пак някак трябва да изясним
тази работа!“ Аз отпивам малки глътки от оранжадата си, гледам през прозореца и мрънкам неща от типа на „Няма да се
повтори вече“ и „... нещо преживявам тежък период“. Тя само
клати глава, както впрочем прави в последно време всеки път,
когато аз се приближа до нея, и заявява, че мога спокойно да ѝ
се доверявам, ако имам проблеми.
Аз ѝ обяснявам, че всичко при мен е ужасно объркано, защото непрекъснато провеждам разговори с болницата „Сан
Себастиан“, където в интензивното отделение лежи малката ми
сестричка след тежка автомобилна катастрофа. Тя искала само
за две седмици да отиде на онзи курс по испански, но вестни-
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карчето не внимавало и я блъснало с мотопеда си точно пред
Прадо.
– Прадо? Сан Себастиан? – пита Бухала.
– Магазинът за дрехи, не музея – опитвам се да замажа положението. Трябва спешно да поработя над общата си култура.
После правя опит да се разплача. Успявам да изцедя цели три
сълзи. Знам, че това е женско поведение и е тъпо, но може би е
оправдано, ако от това зависи работата ти. Бухала ме прегръща
и заявява, че мога да разчитам на цялата ѝ подкрепа, че трябва
да замина веднага за Испания и че няма да има проблем с отпуската. После плаща и двамата се качваме в нейната кола, с която
тя ме откарва до вкъщи. Накрая с най-сърдечни пожелания за
бързо оздравяване на сестра ми ме изпраща до входната врата.
Сега се чувствам дори още по-зле, отколкото сутринта.
Може би, защото малката ми сестричка всъщност следва в Бамберг, учи италиански, а не испански и кара БМВ, а не мотопед.
Искам да си запаля лампата, но не се получава. На масата откривам бележка:
Направих някаква беля с лампата. Поздрави, Лала.
Откривам парче от лампата „Лампан“ в кофата си за боклук
„Кофан“.
Останалата част от следобеда си прекарвам основно седнал
пред отворения пакет на хеликоптера с дистанционно управление. За първи път осъзнавам цялостния смисъл на понятието
„Направи си сам“. Проклетото нещо се състои от минимум
хиляда части! Решавам да се откажа за днес и пращам SMS на
Флик, с който обяснявам, че вече съм по-добре и че от 17,15 ч.
тази вечер официално вече имам сестра, която е станала жертва
на тежка катастрофа и е настанена в баска болница. Сигурното
си е сигурно, според любимия израз на Бухала. Флик ми пише,
че съм все така откачен, но той въпреки това е готов да изпие
една бира с мен, имало повод за празнуване. Аз се радвам, че е
заровил бойната томахавка, и приемам предложението му.
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Стигнали сме едва до третата бира и тъкмо добре сме оплюли Фил и тогава го чувам от устата на Флик. Гордостта, с която го заявява, ме удря право в сърцето. Колко страхотно било
всичко сега с неговата Даниела, колко прекрасна била тя и как
той дори не можел да предполага, че се нуждае именно от това
– да има подобна чудесна жена до себе си. И даже вече всичко
е станало официално, той я питал дали ще останат заедно, а тя
съвсем не се поколебала, ами веднага му отговорила „Така изглежда!“
– Тя е казала „Така изглежда“? – питам недоверчиво аз.
Полагам огромни усилия да прикрия удивлението си.
– Да!
Внимателно се вглеждам във Флик и действително: промените са налице. Не просто за пореден път от дрехите му отсъства задължителното леке, не – нещо повече – краищата на ризата му, като никога, не надничат из смъртоносно грозните му
панталони марка C&A. И все пак, като цяло, той си изглежда
все така ужасно.
– Хайде, зарадвай се поне веднъж заради мен! – настоява
Флик и вдига чашата си, за да се чукнем.
В знак на безмълвен протест изпивам халбата си на екс и изстрелвам:
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– Радвам се!
Откровена лъжа. Ни най-малко не се вълнувам от факта,
дето Флик и смотаната му Даниела са вече официално заедно.
И категорично ми е през оная работа колко е приятно и хубаво човек да се смее и да приказва с нея. Казвам всичко това
на Флик, защото всеки е длъжен да казва на приятелите си как
точно се чувства.
Флик сякаш малко се отдръпва и ме пита защо се впрягам
така, той просто искал да подели щастието си с приятел. Аз се
измивам гласно, защото ми се струва смехотворно как някой
ще поделя щастието си с мен.
– И къде е тогава моят дял от твоето щастие? – изсъквам аз
и механично грабвам четвъртата си бира. – Мога ли аз да лежа
на канапето с твоята Даниела и да си гледам телевизия? Мога
ли да замина на почивка с твоята Даниела или да отида на кино
с нея? Само шест месеца в година? Или две седмици от месеца?
Или по два-три дни на седмица? Ха! Именно! Естествено, че не
мога. Искаш да поделяш – дръжки!
Най-после го постигнах. По лицето на Флик не е останала и
следа от безразличие.
– Много добре знаеш какво исках да кажа! Имах го предвид
метафорично!
– Все ми е тая как си го имал предвид. Човек не поделя щастието си, защото щастието не може да се поделя. Може да се
споделя, тъпако!
С тези думи го оставям да седи сам на своята маса на щастието. Оставям го, защото не ми понася чужди хора да ме натоварват с щастието си, без да ме питат. Ако иска, може да си
допие щастливата си бира и след това да отиде при щастливата си жена. После може да я чука до безсъзнание и ако им
се усмихне щастието, след девет месеца ще им се пръкне едно
голямо щастие. А междувременно, могат прекраааааасно да си
поприказват. Без да кажа и дума, затварям вратите на кръчмата
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зад гърба си. Флик не прави опит да ме върне.
Вече е десет и нещо вечерта и из влажните улици вее студен
вятър. Отпивам още една глътка от халбата, която съм взел със
себе си от кръчмата. През леко замътения прозорец на заведението виждам как Флик, потънал в мисли, се взира невиждащо
в тълпата. Минавам покрай прозореца. Искам да запаля фас.
Един Голф, в който са се натъпкали четирима или петима напудрени селяндури, спира рязко пред червения светофар. Отвътре гърми видиотяваща хаус музика. Една изрусена хлапачка
от задната седалка изкрясква „Еби сееееее!“ и ми се изплезва.
Средният ми пръст ѝ отговаря вместо мен. След което всички започват да викат „Тъпа свиня!“ и „Задник!“ и колата със
свистящи гуми отпрашва нататък. Изритвам някаква кофа за
боклук и продължавам да вървя по улицата.
Искам при Марсия.
Веднага!
Оставям празната халба на един уличен трафопост и се
упътвам в посока „Старбъкс“. Движа се като Робокоп в пияно
състояние, дистанционно управляван и твърдо решен да предприеме нещо срещу несправедливостите в този свят. Само че
какво? Милиони мисли се стрелкат из главата ми. Питам се,
какво всъщност имам намерение да направя, когато застана
пред Марсия в кафенето. Трябва по някакъв начин да ѝ привлека вниманието. Мога със засилка да се хвърля срещу стъклото
на витрината. Само че остава въпросът, дали след това ще съм в
състояние да говоря с нея. По-скоро не. Мога да вляза вътре и
да поръчам хиляда чаши Гранде Лате Макиато. Така тя ще трябва да остане до утре сутрин, а аз ще мога да я гледам цяла нощ
как разбива млякото на пяна. Пък и с всичкото това кафе няма
да ми е кой знае колко трудно да остана буден. Само на няколко
метра пред мен преминава трамвай. Това е то – щастието ми се
усмихна. Кафенето на Марсия се намира само на една пресечка
от тук.
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И сега какво? Мисли, Саймън. Работата стои много попросто, отколкото си представяш! Какво искам? Много просто: искам Марсия. Значи трябва да говоря с нея. И то веднага.
Не утре. Не вдругиден. Ето толкова просто е. Решавам да преброя до десет и след това с твърдата крачка и харизматичната
усмивка на победител да вляза в кафенето. Тогава ще я попитам свободна ли е след работа. Хиляди мъже правят това всеки
ден. И не малко от тях излизат само няколко секунди по-късно
от кафенето, супермаркета или боулинг центъра под ръка с бъдещата си съпруга. Добре де, после се явяват и някои проблеми като подлости, деспотизъм и изневери, но накрая всичко
свършва добре. Гледал съм много такива филми.
Още десет секунди, след това влизам вътре и говоря с нея!
Поемам дълбоко въздух и броя до десет. После повтарям същото упражнение на испански и на английски. Много е практично да упражняваш чуждите езици в ежедневието си. Така,
без да губиш време, повтаряш научените езикови структури
и ги запаметяваш. Когато броя на италиански, ми помага близостта му с латинския, и все пак не мога да стигна до по-далече
от пет. Паля цигара и забелязвам, че треперя. Длъжен съм да
призная, че няма да се справя със запознанството. Просто да
мина отстрани също е вариант. Много добър. Ще мина покрай
кафенето и с малко повече късмет, ще успея да си открадна една
мила усмивка. Усмивка, която ще мушна във вътрешния джоб
на палтото си, а после ще я сложа до леглото си, за да спя спокойно.
Ами ако си отнеса не само усмивка, а нещо повече? Може
би дори всичко? За тази цел трябва, естествено, да вляза вътре,
вътре в бърлогата на лъвицата, трябва да се стегна и да поръчам
хиляда чаши Лате Макиато. Бих могъл да поръчам дори един
милион. Така ще останем заедно да края на дните си, аз и Марсия. Е, наистина – ще трябва да стоим в „Старбъкс“, но какво
пък. Аз ще си седя там и ще я гледам, а тя ще разбива мляко на
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пяна до преклонна възраст. Ще остареем заедно, може и деца
да имаме. В кафенето съм виждал врата към някаква странична
стая, където ще правим любов, и после, когато станем трима,
синът ми – защото със сигурност ще бъде син – та значи, синът
ми ще порасне и ще помага на майка си да разбива млякото.
Тъкмо в мига, в който изчислявам, че осъществяването на тази
лате-макиатова мечта ще ми струва над три милиона евро, телефонът ми звъни. Обажда се Паула. Притеснила се заради зова
за помощ, който съм оставил на гласовата ѝ поща. И тъй като
Паула моментално разбира, че съм изпил повече от една бира,
разказвам ѝ, че стоя само на двадесет метра от кафенето, където
работи Марсия, че искам да поръчам един милион Лате Макиато и че още утре ще се оженя. Паула мълчи, а при нея това е лош
знак. Ето защо добавям:
– Искам само да я видя, да говоря с нея! Имам пълно право
на това!
– Пълно право? – раздразва се Паула.
– Ти сама каза, че трябва да се запозная с нея, преди да се
оженим!
Чувам как на другия край на линията Паула се опитва да
запали цигара. Очевидно съм разказал нещо съвсем безумно.
Най-после Паула проговаря:
– Представи си следното: една пияна повлекана пристига в
центъра на Т-Мобайл малко преди затваряне и с фъфлене ти се
обяснява в любов. Как ще ти се стори?
Не съм напълно сигурен дали искам да провеждам този разговор тъкмо в момента.
– Колко пияна е повлеканата и добре ли изглежда?
– Дръж се сериозно най-после!
– Добре дееее... Ще ми се стори гадно, ако ми се изтърси в
магазина тая повлекана, пияна при това. Това ли е, което искаш
да чуеш?
Това е, което Паула иска да чуе.
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– Върви си вкъщи и ми се обади отново. Ще ти разкажа какъв е планът на Паула.
Това е, което АЗ искам да чуя.
– Съвсем, съвсем истински план на Паула? Както преди с
Брита, асистентката на зъболекаря? – питам въодушевено.
– Точно както с Брита!
– Ти си най-страхотната Паула в целия свят!
– Обещаваш ли ми, че се прибираш вкъщи?
– Обещавам!
– Тогава доскоро!
– Доскоро!
Пъхам телефона в джоба си и за първи път този ден се усмихвам.
Наистина се оказва лесно да последвам Марсия. Първоначално се уплаших, защото от вътрешността на кафенето ме посрещна единствено аварийното осветление. После обаче забелязах, че Марсия и една нейна колежка са все още вътре. Двете
излязоха от кафенето, заключиха и се упътиха, бъбрейки, към
трамвайната спирка. Не съм съвсем наясно какво точно правя
тук. Знам единствено, че искам да бъда близо до Марсия. На
спирката Марсия се разделя с колежката си и скача в трамвай
№ 9. Аз се качвам заедно с нея, но отдалечен на сигурно разстояние. Трамваят с тропот се понася напред. След известно време пресичаме Рейн, напускаме осветения Кьолн и се понасяме
право към Нищото.
В ума ми отново се вихри буря. Не мога да изведа нито една
мисъл докрай. И всеки път, когато се оформи някоя ясна мисъл, с нея задължително изниква поредният въпрос без отговор. Какво ще стане, ако тя ме усети и се почувства преследвана? Какво ще стане, ако я уплаша? След още две спирки в
трамвая оставаме само ние двамата. Наблюдавам отражението
ѝ в стъклото. Марсия слуша музика със слушалки и потънала
в мисли, се взира навън в тъмното като мен. Красива е, както
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винаги, макар че днес изглежда уморена. Телефонът ми издава
писукащ звук и аз прочитам на дисплея следния SMS от Паула:
Обади ми се, когато се прибереш вкъщи. Не прави глупости!
Трамваят достига Кьонигсфорст, последната спирка на деветката, на цели петнадесет километра от Кьолн. Спира със
скърцане и вратите най-сетне се отварят. Докато слизам и тръгвам след Марсия, се чувствам така, сякаш съм попаднал сред
някакъв необикновен филмов декор. Стъклата на прозорците
са тъмни, наоколо не се вижда жива душа. А едва минава единадесет часа! За да остана незабелязан, изчаквам за кратко на
спирката, преди да последвам Марсия. Вече ми е станало малко
странно. Не мога да кажа, че особено се гордея с факта, че съм
последвал една съвършено непозната жена до дома ѝ. А найстранното е, че изглежда, аз съм се уплашил повече от самата
нея. Събувам обувките си, защото в тази невероятна тишина
всяка стъпка може да се долови. Асфалтът е студен и влажен.
Само след няколко метра Марсия изчезва в някакъв вход, който
излиза направо на улицата. Когато тя се скрива в него, аз сядам
на една ниска каменна стеничка от другата страна на улицата
и се заслушвам в стъпките ѝ по стълбището. Тук живее, значи,
най-красивата жена на земята. В една следвоенна къщичка, облицована с бели плочки, взета под наем, отдалечена на километри от сърцето на Кьолн. Бих искал още тази нощ да я измъкна оттам и да ѝ предложа нещо по-добро. По-добър живот в
по-добър град, в по-добро жилище. Или дори още по-добре: в
някоя чудесна къща на брега на Карибско море. Един прозорец
на втория етаж внезапно светва. Сега мога да я видя. Виждам
колко уморено съблича горната си дреха и отваря прозореца.
Тогава отново угася лампата и пали няколко свещи. Оттук нататък не забелязвам движения или сенки. Може би е легнала на
кревата. После от прозореца ѝ се разнася музика, първо съвсем
тихо, сетне все по-силно. Веднага разпознавам песента и това
ме удря като гръм право в сърцето. Някога това беше любимата
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ми песен. Марсия слуша МОЯТА любима песен.
И усещаш живота как през теб преминава
непознато съзвучно и разбираш тогава,
че няма нищо извън теб и нищо, което
да е вън от тук и сега и този ден край морето13.
Нима това е знак, изпратен от някой благосклонен бог на
любовта, който иска да ми каже: Саймън, на прав път си? Всичко ще бъде добре? Лягам върху студения камък и оставям духа
си да се издигне нагоре, чак до прозореца на Марсия. Щом не
мога да почукам на вратата ѝ, поне ще остана толкова близо,
колкото ми е възможно. Да бъда близо до нея и да правя същото като нея: да лежа по гръб и да слушам нашата песен. Веднъж,
втори път, трети път. Може би сега тя чувства същото, което и
аз – същия потайно нежен гъдел. Със сигурност го усеща, просто не може да определи откъде идва той. Марсия и аз слушаме
песента за четвърти път. После заспиваме плътно прегърнати.
Разделя ни само една копринена завеса, една двупосочна улица
и една ниска каменна стена. Свързва ни този ден край морето.

13 „Ден край морето“ - песен на немската хип-хоп група от деветдестте „Фантастичната четворка“
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– Кажи ми, ти съвсем ли превъртя? – крясва Флик и ме блъсва върху един от счупените плетени столове. По скàла от едно
до десет, при което едно е „леко вкиснат“, а десет – „супер избеснял“, Флик получава минимум сто. При всички положения,
досега не съм го виждал такъв. Най-лошото е, че мога само да
предполагам каква е причината да е толкова ядосан.
– За десети път ти повтарям: съжалявам за историята с оня
Асамер!
– Въобще не става дума за това! Освен това, той се казва Асауер!
– Тогава за какво става дума? – питам почти беззвучно. След
нощта, прекарана върху студените камъни в Кьонигсфорст, все
още се чувствам размазан. По някое време, някъде към три часа
сутринта трябва да е било, ме събуди телефонно обаждане от
Паула. И слава Богу, защото иначе вероятно все още щях да си
лежа там. Паула дойде да ме прибере и ме откара до вкъщи, като
не пропусна още веднъж да подчертае, че много се тревожи за
мен и че трябва най-сетне да сляза на земята. После изпихме
по още една бира у нас. И някъде около четири часа Паула и
аз изковахме заедно най-съвършения план за завладяването на
Марсия. И ако тлъстият Флик не беше се развилнял така, сега
сигурно щях вече да предприема първите стъпки по изпълне142

нието му.
– Става дума за това, че ти си тотално превъртял! Става дума
за това, че вече никой не знае какво се случва с теб! Първо избухването ти вчера, после всичко, което разказва Паула!
– Какво ти е разказала?
– Че ѝ се е наложило да те събере от някаква стена на десет
километра от Кьолн! Че си бил полуизмръзнал и не си искал да
тръгваш!
Е, сега вече с пълно право мога да побеснея! Що за черна
станция е тази Паула!
– Слушах музика и заспах!
– На стена. При минус два градуса. Нещо са ти се развинтили гайките!
– Никой вече не казва това... това, с гайките! – протестирам
аз и едва сега забелязвам, че Флик отива да си вземе плетен стол.
– Това ли е всичко? – питам.
– Не! После – случая с хеликоптера и кредитната карта на
Фил, и какво, ако обичаш, ще рече историята, дето сестра ти лежала в някаква испанска болница? Сестра ти живее в Бамберг
и следва право!
– Управление на предприятията! – поправям го аз.
– Същото е, мамка му! – виква Флик.
Измъквам една „Принц Датски“ от кутията. Взето в цялост,
т.е. при подобна равносметка, поведението ми наистина изглежда сякаш леко неадекватно.
– Какво става, по дяволите?
– Влюбен съм! – отговарям аз.
– Влюбен? Просто ти е кофти, задето АЗ имам приятелка, а
ТИ – НЕ, ето това е цялата работа!
– Изслушай ме!
Вратата се отваря и Бухала с угрижено лице наднича в стаята. Косата ѝ изглежда дори по-зле от обикновено. Очевидно си
е купила нов сешоар с мощност 15 000 вата.
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– А, Саймън! Как е сестра ти?
– По-добре! – изстрелваме в един глас двамата с Флик. Бухала прави физиономия тип „Май сега не е най-подходящият
момент“ и затваря вратата толкова внимателно, сякаш е от многолистно тесто.
– Тази вечер в осем! – заявява Флик и за да подкрепи думите
си с дело, удря с юмрук по масата.
– Какво има тази вечер в осем?
– Тази вечер в осем ние ще се срещнем с теб и ще се погрижим този път да не офейкаш!
– „Ние“ ли чух?
– Точно така! Ние. Паула, Фил и аз.
– Да – ще обърнем няколко бири, вие ще ме питате какво
ми е, аз ще ви казвам „нищо“, вие ще почувствате, че сте изпълнили приятелския си дълг и после всички ще си отидем вкъщи
– правилно ли схващам?
– Такъв кретен си!
– От мен да мине – прощавам ти го. Няма да дойда!
– Не е нужно да идваш, ще се срещнем у вас.
– О! Ама това е страхотна идея.
– Я стига! Ще си изпусна курса по испански заради това,
ясно?
Отговарям с едно „Ясно“, защото нищо друго не ми хрумва.
След това допушвам цигарата си и се упътвам към клиентската част на магазина. Същия следобед сключвам три договора,
взимам 150 евро от касата и купувам два билета за концерта на
„Фантастичната четворка“.
Останалото е по-лесно, отколкото си представях, защото
всъщност останалото се състои в плана на Паула. Плановете
на Паула са не просто лесни, но в повечето случаи и особено
успешни, тъй като в основата им е заложено женското гледище
към света. Да отиде на ресторант с някакъв си непознат – за
една жена подобно нещо е свръхрисковано, научавам от Па-
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ула. Тогава човек трябвало да седи, т.е. жената де, обилно угощаван, без да може да си отиде. Да отиде с някакъв непознат
на концерт обаче – виж, това е много по-възможно за жената.
Такова нещо можело да се направи, а още повече когато става
дума за любимата ти група. И понеже това като цяло ми звучи
правдоподобно, не се вълнувам особено, когато се нареждам на
опашката в „Старбъкс“ малко преди края на работното време
на Марсия. Щом обаче най-сетне заставам пред нея, пулсът ми
значително се покачва.
За съжаление Марсия изглежда все така ослепително. Освен
това ми прави впечатление, че табелката с името ѝ се намира
малко по-вляво от мястото, където беше при предното ми посещение. Всичко върви много добронамерено и неангажиращо. Аз поръчвам едно Смол Лате и ѝ оставям време да въведе
поръчката в касовия апарат. След това трябва да си кажа репликата, която двамата с Паула сме измайсторили предварително.
Реплика, чиято прецизна изработка по никакъв начин не може
да се опише като детска игра. В продължение на часове изпробвахме наред всички варианти, за да постигнем съвършенство в
тактиката по завладяване на женското сърце. Без Паула, това
е сигурно, щях още след първия въпрос да си прибера Смол
Лате-то и да се скатая на коженото канапе в най-далечния ъгъл.
Някой от твоите колеги да има желание да отиде на концерта на „Фантастичната четворка“ утре? Имам един свободен
билет.
Това беше моето предложение. Двойка, седни си и се засрами! Твърде нафукано, твърде разпуснато и твърде нелично.
Освен това никой вече не казва „имам желание“. Освен Флик,
може би. В крайна сметка не искам просто да оползотворя билета си, а да ида на концерт тъкмо с жената зад бара.
Прощавай, познаваш ли някого, който си пада по „Фантастичната четворка“? Имам един свободен билет.
Четири минус. По-добре, но все така не особено добре. И
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преди всичко: подобна оскъдно пробутана небрежност няма
да ми спечели кой знае какви дивиденти. Със сигурност няма
да ида при банкера си и да го попитам дали случайно познава
някого, който е склонен да ми увеличи кредита.
Следователно: да се вкара лично отношение! А още по-добре би било, ако кажа, че съм получил билетите като подарък,
защото иначе тя ще се почувства задължена да ми се реваншира
за такъв скъп билет.
По принцип не правя такива неща, но искам да те попитам
дали имаш желание да дойдеш утре с мен на концерта на „Фантастичната четворка“? Получих два билета безплатно.
По никакъв начин! Мъже, които казват, че не правят такива неща по принцип, със сигурност ги правят всеки ден, поне
жените така си мислят. Решението е: остани честен, доколкото
е възможно! Най-хубавото е, естествено, да не ми се налага да
казвам нищо. Тъкмо СЕГА!
– 2 евро и 30 цента, моля! – усмихва се Марсия.
Заедно с банкнотата от десет евро измъквам от портмонето си, разбира се – по невнимание, един билет за концерта на
„Фантастичната четворка“.
– Ето, заповядайте!
И действително! Тя поглежда към портмонето ми и забелязва билета. Бинго!
– „Фантастичната четворка“! Супер! Ще ходиш ли?
– Естествено. Чакам го от седмици. А ти?
– Първо исках да отида, но 35 евро наистина ми се виждат
много.
– Мммм... – измърморвам аз.
Паула ми е казала, че тези секунди за проточване на разговора са от изключителна важност, защото карат действието
да изглежда спонтанно и непреднамерено. Правя се, значи, че
размишлявам няколко секунди, след това подавам на Марсия
единия от двата билета.
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– Знаеш ли, просто вземи единия. Така и така ми ги дадоха
безплатно. Моите познати не си падат по „Фантастичната четворка“.
Марсия го взима. Паула също така ми е казала, че е много
по трудно да откажеш подарък, който вече държиш в ръцете
си, отколкото просто да отговориш „не“. Но е ясно, че Марсия
изобщо не би направила това – цялото ѝ лице сияе, докато ми
подава ръка.
– Вие ми предлагате да взема билета, така ли? – още веднъж
пита тя невярващо. Аххх... Това е ужасно – тя ми заговори на
„Вие“!
– Ти! – поправям я аз.
– Да... Аз съм Марсия! – казва тя.
– Саймън! – казвам аз и посочвам към гърдите си. – Ох,
сори! Забравил съм си табелката с името. Приятно прекарване!
Може би дори ще се видим там.
С тези думи си грабвам кафето, разполагам се в едно тежко
червено кожено кресло и започвам да прелиствам специалния
брой на списание „Родители“, който някоя млада майка е забравила на масата. Направо да се ужасиш какви грешки можеш
да допуснеш с храненето по време на бременността. Фазата
„Игнорирай Марсия“ е най-трудният момент от цялото начинание, както и да го гледаш. Сега мога само да се моля и да се
надявам. Докато чета статия на тема мъчителното прохождане на детето, Марсия ми носи едно парче прекрасен сладкиш
с моркови и ме пита дали ще се видим на концерта. Казвам ѝ,
че ще я чакам пред централния вход. От щастие съм готов да
прегърна цялото заведение!
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¿Soyjuliancómotellamas?14

Когато слизам в мазето на ресторант „Тапас“, където се
провежда курсът по испански, няколко от курсиситите вече са
пристигнали. Веднага забелязвам Даниела. Тя изглежда точно
така, както ми я е описал Флик: черна къса коса, малко пълничка, но в никакъв случай дебела. Освен това има необикновено
хубаво лице, сладко носленце и както веднага прави впечатление, приятно и отворено поведение. Когато от съображения за
сигурност се представям като Нилс, тя ми се усмихва и казва
името си: Даниела. До Даниела са седнали две костюмарчета
тип мамино синче. Изпод костюмите им се подават високите
яки на два плетени пуловера. И двете са неописуемо грозни.
Както пуловерите, така и костюмарчетата. Затова не се натъжавам особено, задето нито един от двамата не забелязва появата
ми, тъй като и двамата са се привели над домашното си по испански и си показват някакви таблици със склонения. Всичко
това извършват с грижлива сериозност, сякаш не става въпрос
за лек кръчмарски език, а най-малкото за договора за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Усмихвам се на
Даниела и се настанявам срещу нея, до единия от двамата служители на ЕС.
– Какво учихте досега? – питам аз и поглеждам на другата
14

Аз съм Хулиан, как се казваш?
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страна, за да привлека вниманието на двата сухарски пуловера.
Но те така са се задълбочили в таблиците си, че изобщо не ме
чуват. За сметка на това Даниела очевидно е много благодарна,
че вкарвам малко живот в тоя курс.
– Само как да кажем „Здрасти“ и да обясним откъде сме –
отговаря ми тя.
– Хей! Това го мога! – заявявам с радост.
– Кажи го!
– Здрасти! Аз съм от Кьолн!
Даниела се смее гръмогласно. Левият сухар чак сега забелязва присъствието ми, поглежда скептично над рамките на смехотворните си пластмасови очила и ми подава ръката си, студена и влажна като умряла риба.
– Здрасти! – изхъхря той с крива усмивка. – Казвам се Малте!
– Честито! – отвръщам аз и потискам един пристъп на гадене заради отблъскващото ръкостискане. Малте! Поне родителите му са имали достатъчно усет, за да дадат подобаващо име
на още тогава отвратителното си дете.
Какво е? Момченце или момиченце?
Роди се някаква гад!
Някаква гад? Ама това е супер! Значи ще го кръстим Малте!
– Как така „Честито“? – пита гадта и ме гледа съвсем сериозно.
– Извинявай, изглеждаше така, като че ли имаш рожден
ден! – отвръщам аз и поглеждам съседа си по чин с изражение
на дълбок размисъл. Най-сетне и вторият сухар забелязва, че в
стаята има други хора.
– Нилс – представям се аз и подавам ръка и на другата гад.
Очевидно става дума за близнаци, тъй като и това ръкостискане
се отличава с енергията на медуза в кофа с разтвор от валериан.
– Бродер! – казва вторият сухар.
– Ах! – отвръщам аз и полагам усилие да не изпищя от удо-
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волствие, че чувам такова идиотско име. Малте и Бродер! Ако
бях програмен редактор в RTL, веднага щях да дам на двамата
сухари собствено комедийно шоу. Междувременно Даниела се
превива от смях зад учебника си по испански. Остава си пълна загадка какво е намерила подобна жена у безвкусния Флик.
Може би той притежава някакви качества, които досега са ми
убягвали. Кой знае, може да е невероятен талант в леглото или
още повече – да се окаже горд притежател на неуморна суперкраставица? След това обаче ми хрумва, че въпреки суперкраставицата, човек все някак трябва да се докара до ситуацията,
в която да я използва. А пък Флик не е точно от оня тип, дето
съвсем лековато ще се приближи до някоя атрактивна жена на
бара, ще ѝ подаде сухо мартини и ще ѝ прошепне в ухото, че
пулсиращият му питон иска да я докара до трети вагинален оргазъм по всички правила на камасутра.
Странно, мисля си, за толкова много години не съм виждал
Флик никога гол. Значи оная му работа или е смехотворен дребосък, или невероятен гигант. Някой път може да го поканя в
банята на робота Сакамото, тогава ще разбера. Прокашлям се
леко и записвам датата в горния ъгъл на тетрадката си. После
превключвам телефона си на вибриращия режим „Затваряй си
плювалника!“, за да поприкрия евентуалните и с право разярени обаждания от Флик, Паула или Фил. Точно след половин час
угрижената тройка ще се търси пред жилището ми, развълнувано ще се пита къде съм и естествено, за пореден път – какво ми
става в последно време. Значи като цяло, добър тактически ход
е да не присъствам на срещата.
В това време един закръглен мургавелко с шарена риза и
черна коса на плитка влиза в стаята. Това е онзи тип плитки,
чието предназначение е да компенсира полуолисялото състояние на темето. Тъй като чантата му и по-голяма от тези на двамата сухари, а пък тенът – по-тъмен, заключавам, че се касае за
нашия учител. Напълно се уверявам в това, когато той ми се
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усмихва и ми казва:
– ¡¿Sofjuliáncómotellamas?!
Ей на това му викам аз сложно име! Отговарям, че се наричам Нилс, като просто казвам „Нилс“.
– ¿Yquieresaprenderelespanolverdad?15 – задава ми втори въпрос оплешивяващият мургавелко и измъква един топ листове
от чантата си.
– Дали искаш да учиш испански! – побутва ме лекичко Даниела.
Отвръщам „Sí!“16, защото не мога да кажа, че съм тук само,
за да видя що за птица е пиленцето на Флик. Още по-малко
на испански. За да избегна по-нататъшни неудобни въпроси,
записвам в тетрадката си изречението „Автобусът е червен“.
Без да знам защо, подчертавам думата „автобус“ с две линии.
Дълбоко се надявам, че този трик ще ми помогне да избегна
следващи въпроси от Сойхулиан.
Грешен ход.
– ¿Quehasescrito?17
Дотук беше с метода на щрауса, който дори в училище вече
не работеше. Тревожно вдигам поглед и срещам двете любопитни очи на учителя по испански. По дяволите! Тоя тип все
още си мисли, че искам да науча фъфлещия му език. Казвам му
на немски, че съм написал „Автобусът е червен“. Той отговаря
„muy bien“18 и записва изречението на една малка дъска. Ужасно
се радвам, задето в паниката си написах толкова просто изречение, а не например „Локомотивът от третото поколение свръхбързи железопътни транспортни средства съвсем не изглежда
толкова футуристично, колкото японското му съответствие“.
Костюмарчетата, обидени, се прокашлят, докато аз отчаяно
се опитвам да преведа изречението с автобуса на испански. Гос15
16
17
18

Искаш ли наистина да научиш испански?
Да!
Какво си написал?
Много добре
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поди, момчета, та това са езикови упражнения за кръчмата, а не
Нюрнбергският процес! Едно със сигурност е ясно: след курса ще натъпча двамата гадове и тъпанарските им куфарчета от
изкуствена кожа в червения си автобус и ще ги потопя в Рейн!
– El autobús...19 – измрънквам се аз, за което Сойхулиан
веднага започва да ме хвали и написва на дъската още няколко
думи, а именно – „es“ и „son“20, а след това и още, които по всяка
вероятност означават различни цветове. Аз си избирам „rojo“21
и с фъфлене ми се обяснява колко добре се справям като за първи час. Тоя Сойхулиан май ще се окаже готин тип. Чувствам се
добре в негово присъствие. Все пак благодарение на него само
след десет минути съм в състояние да произнеса на перфектен
испански изречението „Автобусът е червен“, което ще ми бъде
от неоценима полза, ако някоя нощ се окажа без пари, без дрехи и с рана от удар по главата пред дискотека в Мадрид.
¡Señor!¡El autobús es rojo!¡¡¡Rojo!!!22
Но лингвистичните ми успехи не спират дотук. Към края на
часа вече съм в състояние да осведомя останалите курсисти, че
канапето е модерно, чадърът е стар, а таксито – скъпо. Започвам дори да правя комбинации и да обяснявам на единия сухар
(който тотално нищо не зацепва), че чадърът ми е твърде скъп и
затова ще взема такси и че той, моля, сега да запомни, че трябва
да направи точно обратното. Курсът много ме забавлява, а двамата с Даниела направо се попикаваме от смях. Тъкмо наопаки
– двамата бастуни с костюми не изглеждат особено въодушевени от новия интерактивен метод на преподаване. Малко покъсно научавам и как да обясня откъде идвам.
– Soy de Alemania – казвам.
– ¿Y Daniela? – пита ме Сойхулиан.
19
20
21
22

Автобусът...
Е, са (част от глагола съм)
Червен
Господине! Автобусът е червен! Червен!
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– Daniela también es de Alemania!23 – отвръщам аз със съвършено произношение и получавам похвала заради „también“.
Вече мога да си извадя заключение колко положително се отразява подобен езиков курс на егото. Плащаш няколко евро,
дрънкаш си туй-онуй и те хвалят и за най-голямата нелепица!
Мога да се оригна по най-отвратителния начин, известен в историята на град Кьолн, и пак ще ми кажат „muy muy bien, Nils!“
Стига да се касае за испанско оригване, естествено. Така човек
се потапя в чуждия език. Аз съм наистина въодушевен и на финала на часа успявам да се измъкна и от най-коварния въпрос
на ибероплешивеца:
– ¿Son Malte y Broder de los Estados Unidos?
– No – отговарям аз, – Malte y Broder son 24 бастуни!
Даниела и аз сме единствените, които се смеем, но това е без
значение, защото часът така или иначе приключва. Когато се
записвам в един формуляр за следващата седмица, вече почти
съм готов да попълня истинското си име във формуляра, но в
последната секунда се усещам, че тази вечер се казвам Нилс.
Костюмарчетата прибират цветните моливчета и папките си в
куфарчетата от изкуствена кожа и без да се сбогуват, си отиват.
Докато си събирам нещата, забелязвам, че Даниела ме наблюдава.
– Да идем да пием по нещо след курса, искаш ли? – пита ме
тя и изглежда доста развълнувана.
– Добре, но само три-четири бутилки риоха, че утре трябва
да ставам рано! – отговарям аз и след няколко минути тримата – Сойхулиан, Даниела и аз – седим на бара на по чаша червено вино. Питам се защо ли не сме си налели още по време
на часа, но предполагам, че двамата бастуни щяха да протес23 – Аз съм от Германия.
– А Даниела?
– Даниела също е от Германия.
24 – Малте и Бродер от Америка ли са?
– Не, Малте и Бродер са
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тират. Усещам, че мобилният ми вибрира, но нямам желание
да го вдигам. Когато най-после млъква, го изваждам от якето
си. Дисплеят показва седем неприети обаждания. Три от Паула и четири от Флик. Това наричам аз упорство. Поглеждам
часовника си. Часът е осем и половина. Това означава, че Флик,
чисто теоретично, би могъл всеки момент да се изтърси тук,
в „Джони Туриста“. Едно, във всеки случай трудно поносимо,
социално ПТП: ще ме види да седя тук с неговата Даниела,
тотално ще издивее и аз ще трябва да му обяснявам, че нямам
никакви намерения спрямо Даниела, а просто от чисто любопитство съм искал да се осведомя какво ще да представлява
една приятелка на Флик. Размислям за минутка дали да изчакам да ми донесат яденето, но в крайна сметка гладът ми надделява над страха от Флик. Сойхулиан, който въобще не се казва
Сойхулиан, ами просто Хулиан, междувременно ми разказва,
без да съм го питал, че идва от Ла Гомера, тоест от Канарските
острови и че идиотите в Брюксел съвсем са забравили да отпечатат неговия остров върху евро банкнотите. Казвам му, че
съвсем скоро съм бил на Канарските острови и че не съм знаел,
че те могат да се видят върху евро банкнотите. В това време той
измъква една банкнота от 50 евро от портмонето си и посочва
няколко дребни точици близо до африканския бряг. После ни
разказва, че той самият участвал в някаква гражданска организация и заедно с един адвокат от Ла Гомера искат да принудят
Европейската централна банка да напечата наново всички евро
банкноти. Е, пожелаваме му късмет. Аз пък си мислех, че Германия има национален проблем. Преди да успея да намекна, че
не предвиждам големи шансове за инициативата по пренапечатването на цялата общоевропейска валута, Хулиан изпразва
своята чаша риоха и ни казва довиждане до другата седмица.
Супер яко. Сега седя сам с госпожа Флик на бара.
– Всеки път разказва тази история! – смее се Даниела. – Ей...
Това беше отвсякъде най-забавният час по испански, който съм
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прекарвала! Малте и Бродер!
– Ама какви тъпанари само! – възкликвам аз и ѝ предлагам
цигара. Тя приема и ми подава огънче.
– Благодаря! – казвам аз и решавам най-после да поотворя
вратичката на любопитството си. – Кой друг още идва на курса? – питам особено развълнуван какво ще каже тя по темата
„Флик“.
– Ами... двамата тъпанари, както ти ги наричаш, и има още
един Флик.
– Флик? – произнасям в въпросителна интонация и отпивам глътка вино. – Странно име! И к‘во представлява?
Даниела също отпива глътка от своята риоха и нервно изтърсва в пепелника запалената преди пет секунди цигара, по
която естествено, все още няма никаква пепел.
– Мил е.
– Мил е? – питам недоверчиво.
– Мил е. Е, не толкова забавен, колкото ти... По-скоро само
мил.
Тя ме тупва с пръст по носа и се усмихва. Не толкова забавен, колкото аз? По-скоро само мил? И аз смятам, че Флик е
по-скоро само мил и бих отишъл с него на кръчма, но не бих
отишъл с него в леглото. По-скоро само мил. Опала! Какво ми
разправя тази жена?
– Благодаря – отвръщам аз. – Но и ти също се смееш много,
и затова ми е лесно е да съм забавен.
Даниела кимва и се извинява, че ѝ се налага да иде за малко до тоалетната. Хрумва ми, че е възможно Флик просто да
си е измислил цялата тази история с Даниела. За да не се чувства толкова потиснат от моите сексуални похождения? Тоест
онези похождения, които аз, с моя болен мозък, си фантазирам
от начало до край. След известно размишление стигам до заключението, че един толкова фундаментално честен човек като
Флик не може да измисли подобно нещо. А още повече, че ако
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Флик просто ме е излъгал, защо малката е толкова изнервена?
Най-важният въпрос тази вечер обаче, засяга съвсем друга сфера: какво, по дяволите, правя АЗ тук? Седнал до приятелката на приятеля си? И правя това, при положение, че срещата
с Марсия ми е в кърпа вързана? Все тая! След половин час се
изнасям оттук. А може би само си въобразявам, че Даниела ме
намира за интересен, особствено по-забавен от Флик. Това ще
да е. Чисти измислици. Дотук беше то със Саймън Петерс. Той
вярва на собствените си лъжи. И още по-лошо: той мисли за
себе си в трето лице!
– Всичко наред ли е? – пита ме Даниела и поставя малката
си червена чантичка „Пума“ на свободното столче до себе си.
Явно не е било трудно да забележи, че съм потънал в мисли.
– Ахххх... – отвръщам аз, – нещо се бях замислил за работата.
Давам сто евро на всеки, който ми обясни какви ги плещя.
– Така ли? И какво работиш?
В същата секунда отново ме цапва като с мокър парцал мисълта, че тази вечер не се казвам Саймън, а Нилс. И ако сега
кажа „Център на Т-Мобайл“, чорапът ще се разплете по-бързо,
отколкото мога да си угася фаса. Не разполагам с много време,
тъй като обикновено човек не размишлява минути, преди да
отговори каква му е работата.
Тогава изтърсвам:
– Брокер на недвижими имоти.
Спокойно мога да си тресна главата в стъкления плот на
бара. Какво е това? Мразя брокери! Твърде късно. Сега аз самият съм вече един от тях. Почти съм готов да добавя „Сериозно ли?“, точно както прави Даниела, когато изричам думата
„брокер на недвижими имоти“. Фирмата за почистване на водосточни тръби беше къде-къде по-добро попадение!
– Тогава значи си първият брокер, когото намирам секси –
казва Даниела и леко ме докосва по ръката.
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Дииииннннг!
Гледате Първа немска телевизия с темите от деня. Добър
вечер! В ресторант в центъра на Кьолн тази вечер се разигра
драма на ревност с трагична развръзка. По свидетелства на очевидци, изпаднал в амок служител на Телеком умъртвил с парче
шунка „Серано“ брокер на недвижими имоти, тъй като уловил
последния по време на рандеву с приятелката си. Мнозина от
посетителите на ресторанта са били тежко ранени от заблудени бадемови отломки. На живо от мястото на събитието
предава колежката ми Лала. Лала, има ли допълнителната информация по случая?
– Да, господин Викерт, голяма беля станал тук в „Джони Туриста“, испански ресторант, ама този път не аз виновна, кълна
се. Приятел на Саймън с име Флик очевидно видял през витрина
как седи с негова приятелка и превъртял и направил ресторант
на нищо. Мисля, трябват много дни и много руло кухненска хартия, докато кръчма отново чиста! Обрътно в студиото!
– Благодаря! – казвам аз и се радвам, че една дребничка
студентка, покрита от горе до долу с татуировки, най-после ни
сервира порциите на бара. Даниела отново ми се усмихва. И не
само това: гледа ме в очите две секунди по-дълго, както правят
жените, когато не флиртуват. И ако не ме лъже малкото усет за
хората, който съм успял да събера през оскъдния си и безцветен животец, жената до мене е не само доста сладка, но и съвсем
лесна – направо чудесна кучка. Което, разбира се, би ми било
съвсем безразлично. Веднъж съм го правил за една нощ с такава
кучка, но поне си беше моя кучка, а не кучката на приятеля ми.
Ако я бях срещнал преди четири седмици, работата щеше да
е ясна. Но сега? Един ден преди концерта с Марсия? Два дни
след като Флик супер щастливо ми е разказал, че най-после си
е намерил приятелка? Трябва да се наям много бързо и веднага
да се прибера вкъщи.
За да избегна следващи атаки и въпроси относно недвижи-
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мите имоти, питам Даниела с какво се занимава тя, докато не
учи испански. При това скривам две фурми със свинско под
едно листо салата. Правя го, защото по-рано ми се налагаше
да деля всичко със сестра си и ако не използвах хитрини, щях
да умра от глад. За съжаление Даниела забелязва кражбата на
фурмите и тихомълком си ги придърпва обратно. После ми
разказва, че по цял ден масажира някакви хора в една клиника
за рехабилитация. Това било всъщност доста добра работа, защото се срещаш с много хора. Странно. Тъкмо по същата причина аз мразя своята работа. Да слушам наистина внимателно
обаче ми е невъзможно, защото съм твърде изнервен. Погледът
ми блуждае из кръчмата. Възможността Флик да влезе всеки
момент тук, съвсем не е изключена. Вцепенението ми далеч не
ме напуска, когато ми хрумва, че някой ден Флик може да реши
да ме представи на Даниела. И тогава със сигурност няма да
каже, че това е Нилс, брокерът на недвижими имоти, ами ще ме
нарече Саймън, продавача от центъра на Т-Мобайл. И тогава
Даниела със сигурност няма да каже, че ме намира за по-забавен от Флик. За какво изобщо ми трябваше да се набутвам на
смотания курс по испански точно тази вечер? El autobús es rojo.
Muy bien. Y el чантичка „Пума“ tambien. Любезно благодаря.
Едно ми е ясно. След този иберийски миш-маш ще отбележа
огромен напредък, при това рязко. От чантичката на Даниела
се разнася весела мелодия.
– Това сто процента са двамата сухари – ухилвам се аз.
– Извинявай, само за минутка! – казва тя, поглежда кисело
към дисплея и излиза навън.
Възползвам се от възможността да обера останалите фурми
и да допия чудесната риоха. През витрината виждам как Даниела се разхожда нагоре-надолу с телефона. По никакъв начин не
изглежда радостна. След още пет минути телефонен разговор
вече обмислям дали няма да е най-добре още сега да драсна, без
да ме усетят. Вместо това изпивам и Даниелиното вино и си
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открадвам една от нейните цигари. Щом е готова да се отрече
от собствения си приятел, трябва поне да си плати за това. Въпреки че: какво толкова се е случило? Поръчвам още две чаши
риоха и запалвам така отмъкнатия фас. Трябва да гледам на цялата работа много по-спокойно. Нито един от двама ни не е
женен, нито пък се намира в манастир. До момента събитията
възлизат на нула точка нула и нищо повече от това няма да се
случи. И дори знам много добре защо: защото аз искам Марсия, а не Даниела. И защото Даниела е приятелката на Флик,
поне донякъде. След четвърт час Даниела се връща и ме засипва с извинения.
– Благодаря ти, че ме изчака!
– Е, много ясно! – отговарям аз. Въпреки че изобщо не е
ясно.
Оставям чашата си на бара и задържам дъха си.
Даниела отпива голяма глътка риоха и диша дълбоко.
– Нещо лошо ли се е случило? – питам аз.
– Неее, само... оф... забравѝ.
Което си е право, право си е. Все пак се познаваме от няколко секунди, а след толкова време човек не пита кой се е обадил
по телефона. Моят собствен мобилен ме информира с вибрация, че съм получил съобщение. Ако го бях прочел веднага,
щях още на мига да се прибера вкъщи.
Продължаваме до прекарваме вечерта си заедно, защо, не
ми е напълно ясно. Може би заради виното и заради факта,
че със смяната на ресторанта опасността от Флик значително
намалява. Препъвайки се, се набутваме в една тясна персийска
кръчма в стил на осемдесетте, където се играе на коктейли. Дълго време си задавам въпроса как са могли в Иран изобщо да си
позволят осемдесетте, но след третия коктейл вече ми е все тая.
Всяка страна си има своите осемдесетте! Хайде, от мен да мине
– Иран също.
– Ези или тура? – пита ме Амир.
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Амир е собственикът на заведението и изобретател на печално известната игра „ези-тура с коктейли“. Играта е съвсем
проста: човек си поръчва коктейл, избира ези или тура и после Амир собственоръчно хвърля една монета. Ако спечелиш,
пиеш коктейла на аванта, ако загубиш, просто си го плащаш.
Амир не може да ме съжалява кой знае колко, тъй като в повечето случаи печеля аз. Винаги повтаря, че това е само на майтап
и че все някога сметката ще се изравни, но в дъното на сърцето
си се страхува, че ще спра да идвам в кръчмата му, преди сметката да се е изравнила. Най-шантавото в играта с коктейлите е
това, че Амир не го прави, за да привлече повече клиентела, а
защото самият той е безнадежден комарджия.
– Ези! – казвам аз, Даниела се кикоти и гледа ту към мен, ту
към Амир.
– Сигурен ли си? – пита Амир, но аз не се оставям да ме
разубедят, защото знам, че той задава този въпрос абсолютно
всеки път.
– Напълно! – отвръщам.
Амир мята монетата, после издава тежко стенание и аз печеля една Ягодова Маргарита. Даниела шава насам-натам на столчето си, защото сега идва нейният ред да играе.
– Избирам... тура!
– Сигурна ли се?
– Не! – извиква Даниела. – Май по-добре ези!
– Както предпочита дамата! – казва Амир, хвърля за пореден път монетата от едно евро, хваща я и я лепва от горната
страна на дланта си. Сребърната единица блясва изпод ръката
му.
– Печеля!!! – виква Даниела и се радва толкова много, колкото се радва човек, когато за първи път печели коктейл от
Амир.
– Същото като при теб! – просъсква Амир, приготвя коктейла на Даниела и се окопава зад осемдесетарския си барплот.
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– Още веднъж благодаря! – обръщам се аз към него. – Така
и така нямахме пари!
Без да вдига поглед от чашата, която усърдно търка в момента, Амир ми показва среден пръст.
– За какво? – питам Даниела и вдигам своята Маргарита
с намерение да пия тост. Много тъпа идея. Защото отговорът
кара сърцето ми да затупти по-бързо.
– За нас? – пита ме тя с усмивка.
– Окей... да кажем, за нас и за страхотния курс по испански!
– Става! За нас и за курса по испански!
Тогава дърпам аварийната спирачка. Разказвам ѝ за Марсия.
Как се изложих, когато говорих с нея за първи път, и как припаднах, когато я видях гола в сауната. Разказвам ѝ, че съм хлътнал до уши и че Марсия не ми излиза от главата, и че утре буквално ще заложа всичко на една-единствена карта и ще отида с
нея на концерта на „Фантастичната четворка“, и че вече адски
се вълнувам. По реакцията на Даниела разбирам, че не точно
това е историята, която иска да чуе. Изглежда като попарена
и умислено побутва със сламката кубчетата лед в чашата си.
Първото, което изрича, след като привършвам изповедния си
монолог, гласи:
– Значи си хлътнал по жена, която изобщо не познаваш?
Това е, което аз не искам да чувам.
– Е, съвсем пък да не я познавам... Познавам я поне малко!
– оправдавам се аз.
След това отпивам от чашата си, макар че в нея отдавна е
останала само водата от разтопения лед. Масата се покрива със
смачкани подложки за бирени халби. Дело на Даниела.
– А ти? – правя опит да обърна играта, за да си поема малко
въздух и да изкарам другарчето Флик обратно на сцената. – Как
е при теб? Любовно-технически, имам предвид?
– Как е при мен ли? – повтаря Даниела.
– Да! – казвам. – При теб.
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– При мен е същото – отвръща ми тя.
– Как така същото?
– Ами... Влюбих се в един тип, когото изобщо не познавам!
– Страхотно! Разказвай! Върви ли работата?
– Скапано!
– Защо?
– Защото става въпрос за теб!
Виждам как очите ѝ се наливат със сълзи, тя грабва якето и
чантичката си „Пума“ и изхвърча от кръчмата.
Цял час просто оставам да седя така. Не поръчвам коктейл,
не паля цигара, просто си седя. Амир идва при мен на два-три
пъти, пита ме дали всичко е окей, защото ако всичко е окей,
можем да заложим на още едно питие. Нищо обаче не е окей.
Не ми се играе, не ме се говори и ако трябва да съм честен, дори
не ми се диша.
Просто искам да си седя тук и да се взирам в кафявата облицовка на пода. Какво не бих дал, плочките да се разтворят с
гръм и трясък и да ме погълнат в един по-сигурен, топъл и преди всичко лишен от жени свят! По някое време все пак тръгвам
да си ходя, безжизнено навличам якето си и излизам навън в
студената ноемврийска нощ. Изваждам телефона от джоба си
и виждам, че изобщо не съм прочел последното си съобщение.
Къде си? Скарах се с Даниела. Обади ми се. Моля те. Флик.
Един празен, осветен отвътре автобус на градския транспорт минава с трясък покрай мен. El autobús es rojo.
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Това е най-най-първият път в живота ми, когато в събота сутрин се намирам във фитнес зала. По-точно – малоумно цикля
на бягащата пътечка – курс, ръководен от самия шеф на клуба,
Саша. Правя го от чистопробен гняв, защото, естествено, за
нищо на света не искам да се превръщам в педал. Часът е малко преди единадесет и по това време по принцип би трябвало
да се намирам в магазина, до Флик и да чакам да падне тавана.
Днес, разбира се, това е невъзможно. Днес е Денят на Марсия.
Вълнението, което това забележително емоционално събитие
събужда в стомаха ми, поне малко притъпява угризенията на
съвестта заради историята с Даниела.
Междувременно пулсът ми се вдига до 158. Научавам точната цифра, тъй като една пластмасова лента, прикрепена на гърдите ми, излъчва сърдечната ми честота директно към дисплея
на смехотворния уред за бягане. След припадъка по време на
курса по степ аеробика, вече не ме оставят да тренирам без непрестанно измерване на пулса.
Вкъщи Лала тъкмо привежда дома ми в безупречно състояние. Няма да оставя нищо в ръцете на случайността: нови чаршафи, чиста баня, ножичката за нокти извадена от чашката за
четката за зъби и преместена в собствена. И разбира се – до
леглото ми на склад се намира чисто нов пакет високотехноло163

гични кондоми.
Във фитнеса няма жива душа. Върху дисплея на уреда за
бягане мига едно червено сърце, а под него информацията за
сърдечната ми честота непрекъснато се актуализира: 178. Сто
седемдесет и осем! На стъклото на залата, което за нещастие
гледа към някаква търговска улица, са залепили лица двама
пъпчиви малчугани, току-що навлезли в пубертета. Може би
искат да позяпат как изглежда педал, качен на бягаща пътечка.
Все още разсъждавам по какъв начин мога да обясня на двамата
посредством езика на жестовете, че не съм мека китка, но те
вече са изчезнали. На дисплея срещу мен се появява мигащо
съзвездие от жълти точки, което изписва „Забавете ход“. Слава Богу! Според плана на Саша това значи, че ми предстои да
вдигам тежести.
Повличам се към един масивен стоманен уред на име „Коремосвивачка“, с усилие се натъпквам вътре и завинтвам ръкохватките за тежестите пред себе си. Добре де, „тежести“ е малко
пресилено казано: става дума просто за две стоманени плочи,
на които пише съответно 2.5 и 5.0 кг. След степ интермецото
ми и в това отношение не смеят да ме натоварват кой знае колко. Погледът ми се плъзва към големия часовник в дъното на
залата за тренировки. Единадесет нула нула, досега никога не
съм бил толкова рано тук. Единадесет, това означава, че точно
след седем часа ще се срещна с Марсия. Само след някакви си
седем часа!
Притискам гърба си към една тапицирана облегалка и се
навеждам напред. Петте килограма се вдигат по-лесно, отколкото си мислех. Как ще се държа с Марсия? Започвам да броя.
ЕДНО. Ще се приближа към нея, ще се усмихна, а пък тя ще
каже нещо от сорта на „Саймън, радвам се да те видя!“ ДВЕ.
Аз ще ѝ отговоря, че се радвам дори още повече да я видя, и
ТРИ, въпреки че май ще е по-добре да оставя нещата просто
така. ЧЕТИРИ! Може дори да получа целувка по бузата? ПЕТ!
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Със сигурност ще съм по-развълнуван от сега, защото по всяка
вероятност тя ще изглежда ШЕСТ фантастично и аз няма да
мога и дума да обеля и ще се дзверя дебилно и ще точа лиги по
пуловера си като Барт Симпсън. СЕДЕМ! Глупости! Все нещо
ще ми хрумне да кажа. Значи, Марсия и аз влизаме в залата, аз
черпя по една бира, това е важно, ОСЕМ!, и след това се смесваме с тълпата, и концертът започва, и ДЕВЕТ, МАМКА МУ,
СЕГА НАИСТИНА СТАВА ТЕЖКО, и след това по някое
време групата ще трябва да изпее нашата обща любима песен,
проклетия „Ден край морето“, а дотогава, ДЕЕЕСЕЕЕЕЕЕТ,
вече ще сме на втората или третата бира, и когато започнат
„Ден край морето“, ЕДИНАДЕСЕТ ДА МУ СЕ НЕВИДИ,
тогава ще подхвана игричка с Марсия, тя ще се разчувства, ще
закопнее за любов, пък вече е изпила и няколко бири, и след
първия припев ще я прегърна откъм гърба, ще сложа ръце на
корема ѝ и ще я целуна лекичко по шията, ДВАНААААААААЙСЕТ... Тя няма да се отдръпне, после ще се обърне... и аз ще
я погледна право в насълзените ѝ очи и ТРИНАААААААЙСЕТ... Е СЕГА ВЕЧЕ БОЛИ, и след това, то е ясно, устните ни
ще се докоснат...
НЕ МОГА ПОВЕЧЕ!
Междувременно двете малки плочи с тежести са придобили
масата на половината Кьолнска катедрала.
– Трябва да мислиш за секс, тогава ще се справиш! – чувам
до ухото си познат квакащ глас.
Вдигам глава и се оглеждам. На уреда до мен се е намърдал
и се е ухилил Попай, безвратият педал-трепач, облечен в червено-бяла ретро тениска.
– Да мисля за секс? Това правя!
– И не забравяй да си поемаш въздух! – добавя той пискливо.
Концентрирам се върху облегалката и силно притискам гръб
към нея. Секс! Марсия. Марсия гола. До мен, не, по-добре вър-
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ху мен. В леглото! Тя прокарва език по устните си ЧЧЕЕЕТИРИИИНААААЙСЕЕЕЕТТТ, о, да, много е страстна, защото...
защото... – все едно, просто си е много страстна, хваща оная
ми работа, чакай... е, да не сме канал за детски предавания... та
значи, хваща ми оная работа... ПППЕЕЕТНАААЙССССССЕТТТТ... Леле, това звучи като най-долно порно, все тая...
та значи, хваща го здраво и го търка в бедрата си, ШШШЕЕЕЕСТНААААЙСССЕЕЕТ, и казва неща от сорта на: Саймън,
искам да ми го дадеш... СССЕЕЕДЕМММНААААЙСЕТТТ,
защо трябва пък сега да мисля за WS-Телешоп? Все едно... и
след това аз ще проникна вътре, съвсем бавно, и ще усетя как
съм в нея, все по-дълбоко и как ей-сега ООООССССЕМНААААЙСССЕЕЕЕЕЕЕЕТ свършвам.
– Урррррраааааааа!
Оставям тежестите да паднат и най-сетне се отпускам.
– Не е зле! – констатира Попай, който очевидно ме е наблюдавал през цялото време. – Цигара?
– По-късно! – едва си поемaм дъх и всичко наоколо се люлее пред погледа ми. Олеква ми, когато забелязвам, че не съм
свършил наистина, а само съм получил една доста респектираща ерекция под анцуга за тренировки. Във фитнес клуб, където
преобладават най-вече хомосексуални съграждани, подобно
нещо си е направо безкрайно облекчение. Попай също е забелязал това облекчение и изключително развеселен, прикрепя
към уреда своите тежести, които възлизат някъде на 1,8 милиона килограма.
– Е, Саймън? За кого си мислеше? Кой беше късметлията?
– КъсметлийКАТА! – поправям го аз. – Няма ли най-после
да го схванете!
Не бих пропуснал, щом се касае за безврат педал, с когото
ходя на фитнес, да повторя някои неща по повече от веднъж. И
понеже все пак той е симпатичен безврат педал, добавям:
– Страхотна жена... Имам среща с нея тази вечер!
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– И преди това искаш да понатрупаш малко мускули, а?
– Ъммм... да!
Боли, но е истина. Докато си миех зъбите тази сутрин, отново ме удари комплексът, че съм твърде хилав. И макар че пределно добре знам, че няма да има точно никакъв резултат, ако
поспортувам няколко часа преди срещата с Марсия, все пак ми
се прииска да направя нещо по въпроса.
– Няма да помогне, нали? – питам го аз.
– Е... може би малко... мускулите заякват и... това, което можеш още да направиш... е всъщност...
Докато говори, започва да вдига тежестите. Невероятно.
Събира двете ръкохватки, като че ли са от хартия, при положение че от лявата и от дясната му страна висят тежести с размера
на еднофамилни къщи.
– Това, което можеш още да направиш, е почти да не пиеш.
– Да не пия? Защо?
– Ами тогава мускулите се виждат по-ясно. Никога ли не си
гледал бодибилдинг по „Евроспорт“?
– Не, предпочитам да гледам грешките на природата, които
участват по телевизионните викторини.
– При всички положения, преди състезание бодибилдърите
не пият почти нищо, това подчертава мускулите и много ясно
се вижда!
Благодаря му за безценния съвет и изхвърлям бутилката си
с вода в кошчето.
– И през цялото време мисли за секс! – извиква Попай след
мен.
Слава Богу, че сме единствените в клуба. Поглеждам плана на тренировките и сядам на уреда за тренинг на мускулите
в горната част на гърба. Трябва да вдигна 30 килограма. Поставям 50, представям си още една нощ с Марсия и постигам
три серии от по петнадесет вдигания. После отивам на пресата
за бедрени мускули, сменям секс позата с Марсия и повтарям
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упражнението четири пъти. На уреда за завъртане на торса
Марсия вече седи върху мен, а на този за гръдните мускули го
правим в класическата пуританска поза. Когато след час се потътрям изтощен към съблекалнята, в ума си вече съм спал поне
двеста пъти с Марсия.
Съвършено съсипан, захвърлям сака със спортните си принадлежности в колата и набирам номера на Паула. Усещам, че
напрежението вътре в мен расте, въпреки невероятните ми
спортни и сексуални постижения. До концерта на „Фантастичната четворка“ остават още пет часа и двадесет минути. Толкова
съм изнервен, като че ли самият аз ще трябва да изляза на сцената. И при това съм ужасно жаден! Но... който иска мускули,
трябва да потърпи. И когато към полунощ Марсия смъкне дрехите от тялото ми, тогава ще открие една или друга отчетливо
оформена група мускулни влакна след днешната тренировка,
ще ме блъсне сладострастно на леглото и...
– Сааааймъъъън!
Гласът на Паула дращи от телефонната слушалка. По дяволите! Съвсем забравих, че на нея се обаждам.
– Здрасти, Паула!
– Най-сетне, подлецо! – крещи тя.
– Добре де, Паула.
– Не е добре! Къде беше вчера, гадняр такъв? Цял час те чакахме пред вас! Аз съм бясна, Фил също! За Флик да не говорим!
Мамка му. Трябваше поне да си измисля извинение, преди
да ѝ се обадя по телефона. За щастие Паула е толкова избесняла, че не иска и дума да чуе.
– Звънях ти четири пъти, тъпако! Поне веднъж можеше да
вдигнеш! – не спира да ме ругае тя, докато аз вече маневрирам,
излизам от паркинга и се смесвам с уличното движение. Нека
първо на воля да си изпусне парата. Защото, ако има нещо, на
което не съм способен, то е едновременно да извършвам ляв
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завой и да се оправдавам за някоя гадна ситуация.
– Не го правим, за да те дразним, Саймън! Тревожим се за
теб, схващаш ли?
Да, схващам. Чувам това изречение по десет пъти на ден.
От Бухала, от Паула, от Флик. Забелязвам някакъв възрастен
мъж в зелено яке, който е застанал пред един ресторант и държи високо списание „Наблюдателница“. Иронично, самият той
изглежда, сякаш е заспал.
– Ако не ти пука за нас, просто трябва да ни го кажеш, Саймън. Тогава никой повече няма да ти висне пред вратата. Слушаш ли ме?
Това е другият въпрос, който всички непрестанно ми задават. На Рудолфплац поглеждам големия билборд с информация
за състоянието на околнота среда, за да се осведомя за актуалните стойности на озоновия слой. В последния момент обаче
между мен и билборда застава едни огромен камион за мебели
и вече няма начин да разбера дали Кьолн е отровен или не.
– Да, слушам те!
Понеже левият завой е забранен на това място, решавам да
кажа на Паула поне малка част от истината.
– Аз... съжалявам. Трябваше да ви предупредя, но наистина
нямах желание да се занимавам с всички тия простотии от типа
на „Саймън, какво става с теб?“
Дори по телефона мога да чуя как Паула щрака със запалката си и пали фас.
– Окей...
Не знам как да тълкувам това „окей“. Може би е швейцарско
„окей“, тоест без никаква стойност и значение. Никакво значение. Кой го е открил? Швейцарците, естествено!
– Къде си в момента? – пита ме тя.
– Някъде между Мерцених и секс-шопа на д-р Мюлер.
– Значи съм наблизо!
– Ти си в секс-шопа?
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– Неее. На Еренщрасе. Искаш ли да пием по едно кафе в
„Куатро Кани“?
Сега е моментът на моето швейцарско „окей“. Малко тренировка по флирт няма да ми навреди тъкмо преди срещата
с Марсия, мисля си аз, и захвърлям мобилния на седалката до
себе си. С мравешка скорост влизам в улицата, на която живея.
Естествено, докъдето ми стига погледът няма нито едно свободно място за паркиране. Какво очаквам – все пак е събота.
С малко лош късмет ще се въртя наоколо, докато дойде време
за концерта, и ще получа нервен срив още при първата песен
на „Фантастичната четворка“. Цяла свинщина е това, което
град Кьолн причинява на жителите си! Ако ще правя на града
услугата да живея в центъра, длъжни са да ми осигурят поне
място за паркиране. Ама не, настървеният за шопинг селяндур
от предградията предпочита да си паркира бозавия Пасат пред
някой скъп бутик вместо пред лехата с картофи! Най-добре ще
бъде изобщо да не започвам да се вълнувам. Като по чудо, на
около стотина метра зад кафето забелязвам половин паркомясто някъде на втория ред. Някак успявам да се намърдам там,
но заставам така, че едно БМВ с холандска регистрация да не
може да излезе. За да избегна по-големи пристъпи на гняв, затапвам само холандци. Нищо не е по-трудно за разбиране от
говора на разгневен холандец. И докато ченгетата схванат какво иска, аз вече отдавна ще съм драснал през всички девет поля
с лалета в десето.
Забелязвам Паула още отвън, през витрината. Това не е
нещо необичайно, тъй като „Куатро Кани“ се състои предимно
от витрини. Отвратително заведение, което намира клиентелата си от средите на лустросани юпита и анорексични „актриси“,
които си мечтаят да станат звезди от някой сапунен сериал. Измежду тях се е настанила Паула в яйченожълт пуловер. В ръцете
си държи някакво малоумно кифленско списание.
– Хей! – казвам аз, ухилвам се и се стоварвам в един бял ди-
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зайнерски стол. Паула вече трябва да е разбрала, че всичко при
мен е тип-топ.
– Хей! – отвръща Паула, но нейното съвсем не звучи толкова позитивно, колкото моето „хей“. По-скоро като швейцарско
„хей“.
– Още веднъж съжалявам за вчера! – повтарям и се старая
да си придам вид на човек, който се чувства виновен.
– Страшно се разтревожихме!
Да. Като че ли не ми е известно! Казва ми го за пети път.
– Ще ме черпиш ли една от твоите цигари?
– Не!
– Благодаря.
Паула ми дава огънче, после пъха запалката си обратно в
кутията. Един гелосан келнер, с вид на дошъл от Истанбул, се
приближава към масата ни и проронва едно:
– Моля?
Паула си поръчва Лате Макиато, аз – нищо.
– Нищо ли няма да пиеш? – пита тя озадачена.
– Не, нищо няма да пия! Някакъв проблем?
– Ами винаги нещо пиеш!
– Точно така. А днес нищо няма да пия! Сега по кой въпрос
ще се разправяме? Че нищо не искам да пия или заради снощи?
– Какво си се наежил така?
– Не съм се наежил!
Паула поклаща глава и отново вади запалката от кутията.
– Говорил ли си с Флик през последните 24 часа?
– Тъкмо щях да му се обаждам, защо?
– Току-що приказвах с него. Не звучи добре. Цяла нощ звънял на Даниела по телефона.
Мамка му. Почти изглежда така, сякаш аз имам нещо общо
с цялата история.
– И? Нещо по-конкретно?
– Нещо се е сдърпал с тази Даниела. Дори се караха по теле-
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фона, докато чакахме пред вас. И аз не знам нищо повече. Флик
нищо и не каза. Може би ще излезете на бира двамата?
Страхотна идея. Тъкмо това смятах да направя. Ама най-рано след седмица.
– Ще му се обадя после.
Ще му се обадя дрънци!
– Ще го зарадваш!
Определено. Спомням си, че не съм дошъл тук, за да ми се
карат, а за да получа някой и друг полезен съвет.
– Оооооох, Пааауууулллаааа... – правя страдалческа физиономия.
– КАКВО искаш сега?
– Какво ще правя с Марсия след концерта?
Лицето на Паула се поразведрява.
– Ах, Боже! Срещата ти! Днес ли е?
– След по-малко от шест часа! Няма ли дадеш някой съвет
на малкия безпомощен Саймън?
Паула вдига рамене и издухва дима от цигарата си към стъклото.
– Безпомощният Саймън! Естествено! Понякога се питам
какво мога да ти кажа, при положение, че ти си вече почти на
трийсет.
– Може да съм почти на трийсет, но не съм жена!
Господин Истанбул носи на Паула кафето, а мен продължава
да тормози с погледа „Наистина ли нищо не желаете?“ Махвам
му, за да се разкара. Майчице, колко съм жаден!
– Все още ли си така хлътнал по нея? – пита ме Паула.
– Все още! – кимам аз.
– Тогава не позволявай тя да го усети. Не вземай срещата
толкова насериозно. Или поне се направи, че не я вземаш насериозно!
Брилянтно решение! Просто няма да взимам срещата, за която от 48 часа мисля без прекъсване, толкова насериозно.
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– И...?
– Първо на първо, недей да правиш комплименти за външния ѝ вид. Вероятно ги чува често. Направи ѝ комплимент за
нещо друго!
Взимам едно пакетче подсладител и го разклащам.
– Как така? Ами, че тя си изглежда страхотно!
– Именно! Затова сигурно го чува много често и няма да се
изненада особено.
– Хитро! Много те бива!
– Ако искаш непременно да ѝ направиш комплимент, нека
бъде за нещо друго.
Размишлявам.
– Значи... например... Момиче, често съм те гледал как разбиваш млякото на пяна – никой друг не го прави толкова хубаво, колкото ти!
– Да, бе, точно така! Нещастник! Много добре знаеш какво
имам предвид. Кажи ѝ, че е забавна или интелигентна!
Разкъсвам пакетчето с подсладителя и изсипвам малко от
него върху масата. Толкова фин бял прах – изглежда почти като
кока. Яко!
– Трябва да кажа, че е интелигентна?
– Ами, да, например! Е, разбира се, само ако вземе, че каже
нещо малко от малко умно. Я кажи, занасяш ли се с мен?
Паула изгася цигарата си и отпива първата глътка Лате.
– Разбира се, че не! – казвам аз, докато разделям на две коката-подсладител с помощта на подложка за бира.
– Знаеш ли, Саймън? Просто бъди себе си!
– Тоест – пълен задник!
За първи път, откакто сме се видели, Паула се разсмива. Изваждам банкнота от пет евро от портмонето си и я свивам на
руло. Паула, развеселена, продължава да бъбри.
– Погледни нещата от другата страна! Не ТИ трябва да се
доказваш, а тя. ТИ си отишъл да огледаш как е Марсия, а не
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обратното.
Впервам поглед в покривката. Тя е със същия цвят като пуловера на Паула. Това е то! Тя трябва да се доказва, а не аз! Мисълта ми харесва. Мисъл, която ще ме ръководи през цялата
предстояща вечер! Паула се усмихва, защото усеща колко ми е
допаднал съветът ѝ.
– ТЯ трябва да се постарае пред ТЕБ, за да спечели такъв
страхотен тип, какъвто си ти!
Именно. Точно така стоят нещата. Няма никакво съмнение!
И защо? Защото аз съм толкова готин тип! Ха! Струва ми се, че
схванах! Нали така?
– Паула, ами че аз съм супер готин тип, нали така?
– Разбира се, че не, обаче ще ти помогне, ако тази вечер го
вярваш!
Хващам свитата на руло банкнота и издухвам с нея подсладителя право върху пуловера на Паула.
– Хей... гадняр! Пуловерът е нов!
– Сори, не мислех, че толкова лесно се разпръсва!
Облягам се назад и наблюдавам как Паула изтърсва подсладителя от яйченожълтия си пуловер. За секунда обмислям дали
не е редно да ѝ се извиня, но се отказвам. Вместо това се навеждам напред и казвам:
– Значи, нека да обобщим: няма да правя на Марсия никакви комплименти, защото... ами... „изглеждаш, значи, добре“ и
оттам нататък ще се правя на незаинтересован. И ще се държа
така, защото съм супер готин тип и защото тя трябва да се самодоказва, за да ме спечели, а не обратното.
– И така може да се каже!
– Жестоко! Предвиждам страхотна вечер!
– Прати ми SMS, когато стане работата!
– Коя работа? Целувката или леглото?
– Ехо? Кой стои пред теб?
– Окей, леглото значи! Добре, ще ти пиша.
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Паула плаща и двамата излизаме от кафенето. Получавам
още една прегръдка и най-добри пожелания за приятно прекарване на вечерта, и след това се упътвам към къщи. Когато се
прибирам у нас, си пускам най-здравото техно CD, което имам.
Сядам на единичното си кресло и изпушвам три цигари една
след друга. Лала е разчистила до съвършенство. Всичко блести
от чистота. Няма никакво съмнение, че е почистила толкова
добре тъкмо, защото аз съм такъв готин тип!
Все още съм потресен от мисълта, че АЗ ще изпитвам Марсия, а не ТЯ мен. Ами какво ще стане, ако тя се откаже? За секунда задържам дъха си. След това въздъхвам с облекчение и се
ухилвам. Няма да се откаже, защото:
АЗ СЪМ СУПЕР ГОТИН ТИП!
Секунда след това стомахът ми болезнено се свива.
Тя не може да се откаже, защото ми няма телефонния номер!
Това хубаво ли е или е кофти?
Хубаво е. Аз, Саймън Петерс, мога да оставя най-красивата
жена в целия град да ме чака сама под дъжда, без да може да ми
се обади! Това се казва то шеф!
АЗ СЪМ СУПЕР ГОТИН ТИП!
Но защо, по дяволите, не ѝ дадох телефона си? Защото така
прави шефът? Освен това: да не би случайно АЗ да имам НЕЙНИЯ номер? Не! И тогава се замислям как ще протече вечерта
като цяло, което правя за първи път, в смисъл, чисто организационно: КОГА всъщност ще се срещна с нея?
АЗ СЪМ ТОТАЛЕН КРЕТЕН!
Изправям се и удрям с юмрук по аудио уредбата. Технопростотията замлъква мигновено. Чудесно. Можех просто да го
спра. Отвън до мен долита шума от пазаруващите минувачи. В
някое от съседните жилища чувам включена бормашина. Стоварвам се обратно в креслото, свивам колене към брадичката си
и напрегнато се замислям.
КОГА ще се срещна с Марсия?
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Скърцам със заби и стискам очи. Жаден съм! Трябва да пия!
Вече съм стигнал до хладилника, когато си спомням, че не бива
да пия нищо, както ми е казал Попай – заради мускулите. С
ръмжене поставям бутилката кола обратно на мястото ѝ.
КОГА ще се срещна с Марсия? Пред главния вход – това казахме. За съжаление главният вход и само място, но не и време.
Да му се невиди!
Усещам как в гърдите ми се надига адски гняв. Гневът пълзи нагоре сантиметър по сантиметър, като при онези смешни
анимационни герои, които постепенно стават все по-червени и
по-червени, докато накрая започнат да изпускат пара през ушите с и. Вече не мога да дишам добре, цялото ми тяло се сгърчва
и разтърсва от спазми. Започвам да се движа на зиг-заг из жилището. Никой не може да е толкова тъп! Уредих си среща с
момичето на мечтите си, а вече не знам кога! Със сигурност ще
си спомня, ако се разкрещя!
– Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!
Шумът от бормашината престава. Все пак: има някакво подобрение. Изкрещявам още веднъж, но разтоварващият ефект
от първия крясък не се повтаря. Предпазливо се изкатервам на
креслото, като че ли е хилава кубинска камила, която ще се срути под тежестта ми. Трябва да запазя спокойствие. Трябва още
веднъж да си припомня подред срещата в „Старбъкс“. Разбира
се, мога и да се обадя в кафенето! И какво ще питам?
Хей, здрасти... съжалявам, но бях толкова изнервен предния
път, като се срещнахме, че просто нищо не си спомням. Случайно да помниш нещо такова, а? Не помниш? Неее, всичко е окей!
Никъде няма да се обаждам. Вместо това скачам и хуквам
към магнитната дъска в кухнята. Грабвам от нея билета и прочитам: Начало 19.30 ч.
Окей... да помисля спокойно. Кога ОБИКНОВЕНО се
срещат хората преди концерт, ако той започва в седем и поло-
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вина? В седем? В шест и половина? В осем? Дали „Фантастичната четворка“ имат подгряваща група? „Фантастичната тройка“ например? Докато за десети път обикалям около креслото,
мислейки напрегнато, най-сетне ми светва: не ми остава нищо
друго, освен да чакам Марсия от шест часа. Пред главния вход.
Малко се поуспокоявам. Явно и съседът се е възстановил от
първоначалния шок и отново разбива с бормашината.
Два и половина. Остават ми точно три часа, преди да дойде време да потеглям. Боже, какво напрежение заради някакъв
си смотан концерт! На 29 години съм, а се държа, като че ли
съм на 14! Всъщност вече съвсем не ми се ходи! Вцепенявам
се. Защо това не ми е хрумнало по-рано? Точно така! Просто
няма да отида! Какво ще си облека? Изобщо да не отида – ето
това е то шеф! Може да мина през „Старбъкс“ в понеделник и
да питам дали ѝ е харесало. По-гъзарско от това не може и да
бъде. Бяла риза, отгоре метнато кафяво кожено яке, или по-добре нещо с качулка? Просто няма да отида. Още повече: какви
обувки? Обувките са от първостепенна важност. Маратонки
или кожени? Ами брадата? Дали да не я избръсна още веднъж?
Как изобщо изглеждам?
Огледалото в банята съвсем ясно показва, че ми е поникнала тридневна брада! Перфектно! Това е най-хубавата брада, с
която бих могъл да ида на концерт! Това е най-хубавата брада, с която бих могъл да си прекарам една уютна вечер у дома
в прелестната компания на каса „Бекс“ и една прекрасна пица
полуфабрикат от фризера. Един момент: ако тридневната брада
е най-хубавата брада, с която човек може да си остане вкъщи,
не е ли тя тъкмо напротив – най-неподходящата брада, с която
може да отиде на концерт? Може би решението вече е взето?
Следователно не аз, а моята собствена брада е решила дали да
се срещна с жената на мечтите си или не? Е, това няма да го
бъде! Отвъртам кранчето за топлата вода, защото искам да държа всички възможности пред себе си отворени. С другата си
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ръка посягам към тубата с гел за бръснене „Палмолив“. Водата
потича и постепенно се затопля. Сядам на ръба на ваната и хващам тубата така, сякаш всеки момент ще ме снимат за реклама
на гел за бръснене. В момента готин тип ли съм, или кретен?
Кретен с тридневна брада? Или току-що избръснат готин тип?
Междувременно от крана е потекла направо вряла вода. „За
чувствителна кожа“ пише върху опаковката. Това как трябва да
го разбирам? Гелът за бръснене няма да раздразни кожата ми,
когато я намажа с него, понеже тя е толкова чувствителна? Има
ли гел за бръснене за самоуверена кожа? Или за нахална кожа
над трийсетте? Стига! Точно след трийсет секунди ще реша
дали да отида на концерта, или не. 30, 29, 28, 27... Една секунда!
Докато броя, не мога да мисля! И как е възможно да взема подобно важно решение за толкова кратко време, при положение
че не мога да мисля! Взимам синия пластмасов часовник със
секундарна стрелка, който държа в банята си. Заради парата се
налага да си завра носа в него, за да видя каквото и да било. Когато стрелката стигне до шест, трябва да съм взел решението.
И – старт! Мислите хукват!
Окей... ако не отида..., тогава няма да имам никакъв напредък с Марсия и ще съм хвърлил на вятъра повече от 70 евро.
Ако отида, имам реални шансове да завържа отношения с найстрахотната жена, която обитава този град. А шансове имам.
Защото... защото не съм някакъв си кретен с тридневна брада,
ами съм...
Секундарната стрелка достига шестицата.
...току-що избръснат готин тип!!!
Пъхам глава под струята...
– Аааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!
...и я измъквам веднага. Лицето ми прилича на море от пламък. Панически завъртам и крана за студената вода, завъртам
няколко пъти и цялото си тяло в кръг, защото не знам какво да
правя, докато струята се разхлади. Удрям с юмрук по мивката,
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като че ли така ще постигна нещо. След това изливам няколко
литра леденостудена вода върху опустошеното си лицеобразие.
След пет минути събирам кураж, за да се погледна в огледалото. Изглеждам като ирландски тираджия след триседмична
почивка на Карибско море. Бавно пропълзявам обратно по
ръба на ваната. Аз съм един аленочервен кретен с тридневна
брада. Човек трябва да погледне истината в очите: в качеството си на несполучлива пародия на Ники Лауда, със сигурност
няма да заема първото място на опашката след най-красивото
момиче в града. Това е факт и няма какво повече да се взирам в
огледалото, защото е очевидно, че повече нямам никакви шансове. Странно, но това предизвиква у мен облекчение. Дори
се усмихвам! Щом нямам повече никакви шансове, няма и от
какво да се страхувам! Не съм никакъв аленочервен кретен с
тридневна брада. Аз съм аленочервен кретен с решение! Защото този аленочервен кретен отива на концерт с най-красивата
жена в града! Но преди това отива до аптеката!
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Изтривам от лицето си последните остатъци от крема против изгаряния и се намъквам в бялата си риза. Обикновено тя
ми стои добре. Но тъй като сега искрящо бялото на плата попада в почти ужасяващ контраст с доматеночервения цвят на
лицето ми, окачам ризата обратно в гардероба и посягам към
бежово-кафявото си спортно яке марка „Пума“. Междувременно съм успял сякаш да закрепя криво-ляво нещо като добро
настроение. Слагам още малко гел на косата си, подръпвам я
оттук-оттам и хвърлям последен критичен поглед в огледалото.
Направо удивителна е приликата с Брус Уилис от сто и двадесетата минута на „Умирай трудно“. Трябваше само да поразмажа още малко кръв по дрехите си и да им пробия тук-там по
още някоя дупка. Тогава мога дори да твърдя, че преди малко
съм спасил Кьолнската катедрала от терористично нападение.
Потупвам с показалеца си по кожата на бузата. Мястото първо
става бяло, след това отново яркоалено. Поглеждам часовника.
Ако хвана влакчето в и 26, точно в шест ще бъда пред залата. А
срещата със сигурност не е уговорена за по-рано от шест.
Готов съм!
Театрално оставям вратата да се затръшне зад гърба ми, сякаш искам да кажа на целия свят: Ето! Няма връщане назад.
Докато чакам асансьора, правя свободна интерпретация на
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турските ритми, които преди няколко дни чух от един „Мерцедес“ SLK. Асансьорът пристига и аз се спускам четири етажа
надолу, тъй като жилището ми е построено твърде нависоко.
Вече е почти тъмно, когато излизам от входната врата. Посреща ме свежият ноемврийски въздух. Вдигам яката си и докато
правя първите крачки в посока спирката на влака, в главата ми
се оформя едно подозрение – ужасно, чудовищно, много, много страшно подозрение. Пъхам ръка в левия джоб на панталона си. Нищо. Попипвам десния: отново нищо. С ускорен пулс
преравям всички възможни джобове по дрехите си, но страховитото предчувствие се потвърждава. Аз съм един аленочервен
кретен, който си е забравил ключа от входната врата!
Безсилно блъсвам глава в стената на сградата. Оставил съм
ключа вкъщи! Аз, пълният идиот, съм се заключил навън! Точно днес! Трябва да се обадя на Лала! Единствено тя има резервен ключ от дома ми! С едно рязко движение се обръщам и измъквам мобилния си телефон от джоба на панталоните.
– Мили Боже, моля те, нека Лала вдигне телефона! – моля
се, докато търся номера ѝ в указателя. Със сигурност най-шантавата молитва, която милостивият Бог е получил през този
ден в пощенската си кутия. Телефонът звъни веднъж, два пъти,
три пъти... и накрая, о, готов съм да изкрещя от радост, чувам
гласа на Лала.
– Да?
Изумително е как е възможно една толкова кратка дума като
„Да“ да бъде произнесена с хърватски акцент.
– Лала! Супер жестоко е, че вдигаш телефона!
– Телефон звънял, аз вдигна! Нищо специално! Голяма беля
ли направила в жилище? – пита ме тя угрижено.
– Не, съвсем, съвсем не!
От щастие скачам встрани и се стоварвам с цялото си тяло
върху някакъв възрастен господин.
– Ах, виеееееее! – кряква той. Звучи ми някак познато.
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– Лала, заключих се отвън, трябва ми ключа от къщи! – избъбрям в слушалката. – Може ли да се срещнем? Имам предвид...
веднага?
Може! Понеже Лала живее от другата страна на реката, близо до концертната зала, се уговаряме да извършим предаването
на ключа тъкмо там. Въздъхвам дълбоко, тръсвам леко глава и
умислено се упътвам към Рудолфплац, откъдето заминава моето влакче. Онова от и 26 съм го изпуснал, но няма значение.
На спирката всички ме зяпат, като че ли имам птичи грип,
обрив от дюнер със скариди и остър респираторен проблем
едновременно. Една застаряваща мършава лелка с лице като
стафида се кара със самата себе си относно световните несправедливости. Всички я слушат, никой не я поглежда. Всички се
дзверят към мен. Аз поне си затварям устата. След половин час
слизам от влака заедно с още стотина души, тръгнали на концерт, и се упътвам към залата. Взимам решение да го раздавам
по-куул от обикновено, в крайна сметка сега съм хип-хоп фен!
Йо! Йо! Йо! Чек дис аут! Ем Си Петерс ин да хаааууууууз!
Забелязвам Лала отдалеч. В черния си панталон и кафявото
си зимно палтенце, тя очевидно и не иска да се смеси с тълпата
средностатистически фенове на „Фантастичната четворка“, които вече се трупат пред главния вход с бейзболните си шапки и
анцузите си и пушат цигари.
– Сааааймъъън! – поздравява ме тя със светнало лице. Светлината изчезва, когато заставам току пред нея. – Какво станало
с лицето ти?
Жалко. Тъкмо бях успял да забравя за външния си вид за
една минута.
– Това е невродермит! – лъжа аз.
– Твое лице цялото червено, знаеш ли?
Да, знам. По собствено усмотрение този следобед го киснах
във вода с температура 90 градуса. Лала забелязва, че съм ядосан, и усмихнато измъква от ръчната си чанта ключа от жили-
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щето ми.
– Нося ключа!
– Супер яко!
Прегръщам Лала и изведнъж съвестта започва да ме гризе,
че съм я накарал да дойде тук, само защото съм твърде тъп, за
да изляза от къщи като нормален човек. Знам, че тя не очаква
нищо в замяна, но все пак искам някак да ѝ се отблагодаря. Да
ѝ дам пари при всички положения не подобава. Затова я питам
дали не иска да изпие една бира с мен.
– Благодаря, Саймън, много си мил, но мисля най-добре
прибира се вкъщи.
– Сигурна ли си?
– О, да!
Въпреки това Лала не си отива и любопитно се оглежда наоколо си. Може би е стар хърватски обичай да се огледаш няколко секунди, преди да си тръгнеш. Аз също оставям погледа
си да се зарее из тълпата с надеждата, че ще забележа Марсия.
Лала ме подръпва за якето.
– Саймън, какво е това „Фантастичната четворка“?
В този момент си припомням, че Лала обича музика. Каквато и да било музика, казва тя, само да е раздвижена. Но „Фантастичната четворка“? Над четирийсет? Хърватска емигрантка?
Неее!
– Това е... немски хип-хоп! – обяснявам аз, като се опитвам
да изглеждам незаинтересован. При това произнасям „хипхоп“ така, сякаш става дума за особено лоша форма на невродермит. От Марсия все още няма и следа.
– Ахаааа... „Фантастичната четворка“. Слушала съм, докато
гладя. Има го в твоите CD-та?
Да, има го в моите CD-та. И ако знаех, че Лала може да си
включва уредбата, щях да го махна още веднага.
– Това да не е онази там? – пита ме изведнъж Лала. Първоначално не мога да разбера какво има предвид. Откъде пък
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знае, че имам среща? Изобщо не знае, забелязвам секунда покъсно, когато Лала повтаря въпроса си леко ритмувано:
– Онази там, онази там, онази там... онази с червения пуловер25? Или пък онази там...? Хаха! Знам го от твоите CD-та.
Много добро!
Понеже не съм наясно доколко е задръстена днес пощата на
милостивия Бог, му изпращам една извънредна молитва с дължината на SMS: „Милостиви Боже, моля те – не!“
Пощата му май е претъпкана.
– Мислиш ли има още билет? – пита ме Лала с надежда в
очите.
– Пффф... – отвръщам аз, – може и да има, трябва да питаш
няколко души...
– Аааа... Черен пазар! – радва се тя. – Ще потърся!
Като казва това, Лала тръгва из тълпата, преди да успея да я
спра. Не мога да се отърся от чувството, че днес нещата далеч
не вървят по план. Но запазвам оптимизъм. Лала няма да си намери билет. Концертът е разпродаден от седмици. Значи мога
да се успокоя. Следващия път, когато дойде да чисти у нас, ще
ѝ оставя една бутилка вино на масата и една банкнота от десет
евро, и край на въпроса. А пък и в книгата ми „Не се тревожи!“
пише, че човек никога не бива да се тревожи за неща, които още
не са се случили, защото и без друго, повечето неща, за които
се тревожим, така и не се случват. Ако пък въпреки очакваното,
все пак се случи нещо скапано, тогава човек винаги може да започне да си се тревожи.
Лала се връща при мен. На лицето ѝ сияе усмивка до ушите.
Ето сега например е момент, в който човек трябва да започне да
се тревожи.
– Саймън! Саймън! Намерила билет за концерт, виж!
От радост Лала подскача като гумено топче, докато гордо
ми показва билета си.
25

Цитат от песента на „Фантастичната четворка“ „Онази там“
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– Саймън! Отивам на хип-хоп концерт! Какво ще кажеш, а?
– Супер! – казвам аз и се опитвам поне за малко да изглеждам така, като че ли се радвам. И аз действително се радвам. За
нея. Не за мен.
– Влизаме ли? – пита Лала.
– Аз... чакам още някого!
– О! – казва Лала и за част от секундата изглежда умислена.
След това обаче очите ѝ отново светват и тя ме потупва по рамото.
– Значи... ще донеса за нас бира!
Искам да ѝ кажа, че няма да пия бира, но тя вече е изчезнала
към една будка, където продават бира.
Не разпознавам Марсия веднага. Първоначално забелязвам
чифт кожени ботуши да коленете, които бавно се приближават
към концертната зала, след това виждам една небрежно къса
пола. Най-накрая съм напълно сигурен, че тъкмо къдрокосата глава на Марсия гледа от дебелата яка на бежовия пуловер.
Без смехотворната ѝ униформа от „Старбъкс“ тя изглежда дори
още по-достойна за молитви! Самочувствието ми се срива като
крайбрежно свлачище. Искам да ѝ помахам, но неясно защо не
мога да вдигна ръката си достатъчно високо. Няма значение,
тя все още изобщо не ме е забелязала. Застанала е на не повече
от двадесет метра от мен и се оглежда наоколо си. Внезапно отново ме обземат онези съмнения, за които мислех, че напълно
съм успял да ги разкарам от съзнанието си. Какво ще прави тип
като мен с подобна ослепителна мадама? Подобна мадама би
могла (и затова не е нужно дори да я видиш отблизо) да се вози
на яхтата на Джордж Клуни и да му масажира гърба, като в същото време се усмихва към обектива на папараците. И тогава
всички ще кажат: Да, ето това е жена като за Клуни!
– Ехо...!!!
Приятелката на Джордж Клуни ме е забелязала. Като в
транс се приближавам към нея. Полагам огромни усилия, за
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да се усмихна самоуверено, но за съжаление, неизвестни досега мускулни влакна разкривяват лицето ми в посоки, които
човек познава от онези софтуерни програмки за обработка
на снимки за майтап. Около половин вечност изтича, докато
преодолея разстоянието до Марсия. С всеки изминат метър тя
изглежда все по-съвършена, по-женствена и по-осезаема. Какво ще стане, ако никога не стигна до нея? Какво, ако се окажа
просто анимационен герой от видеоигра, попаднал в матрицата за флиртове и тръгнал към второ ниво? По пътя преодолявам препятствие след препятствие. Внимание, някакъв тип с
бирена халба, дай наляво, бинг! Сто точки. Внимание, бордюр,
твърде късно! Джойстик нагооооооре! Донг! Спъвам се и се
ухилвам кретенски, като че ли кретенската усмивка ще направи
спъването да не е било. Дуфф! Ох! Остава ми още само един
живот. Динг-динг-динг... Получавам предупреждение, че трябва да презаредя резервоара си с чар. Пищящите гласове, които
чувам, кряскат един през друг: Чар на десет процента! Внимание! Говорни възможности – почти нулеви! Резервоарът за чар е
празен!
Това е много лошо, защото вече стоя пред нея. Гейм оувър.
Пуснете нов жетон. О, Боже мой! Тя се усмихва! Имам ли монета? Вместо да я целуна по бузата, ѝ подавам подгизналата си
от пот и трепереща ръка.
– Едно евро? За мен ли е?
– За теб! – отговарям аз, без да заеквам и да се запъвам. Все
пак са само две думи!
– Благодаря, много мило! – усмихва се тя и ме дарява с наниз
прекрасни бели зъби. И това ли трябваше! Поне една мъничка дупка на зъбите да имаше – щеше да ми помогне да не стоя
като паметник пред нея. Обаче дупчица няма. Подозирам, че
го прави нарочно. Сега или ще размахам бялото знаменце, или
ще се предам с думите „Ти си прекалено добра за мен!“, или пък
просто ще я целуна. Бих могъл да погаля малката черна къдри-
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ца над челото ѝ, да вдъхна ваниловия ѝ аромат и да се приближа
все повече до разкошните ѝ плътни устни.
– Ти... нали си човекът с билета? – пита ме тя.
– Аз съм! Да, човекът с билета съм, точно така.
Казвам го, защото аз съм човекът с билета. Странно. От въпроса ѝ сякаш не струеше особена любов. Нито дори особен
интерес.
– Ще ми кажеш ли още веднъж как ти беше името. Сори,
съвсем съм забравила!
Бааам. Още един удар в стомаха. Нима тя не ме обича? Аз си
представях всичко по съвсем различен начин! Интонацията и
жестовете ѝ най-неочаквано придобиват арогантността на гостите в „Биг Брадър“.
– За името ти питам!
– Ох... сори. Саймън!
– Как?
– Саааймъъън!
– А, Саймън. Да, вярно.
Това е много лош признак! Тя е забравила името ми. И още
по-лошо: никога не го е запомнила. Как съм могъл да повярвам
в илюзията, че имам шансове с жена, която би могла дванадесет
месеца подред да стои на корицата на „Плейбой“? Аз, с опърлената си мутра, тридневната си брада и бежовкото училищно
якенце, и Мис Януари до Декември! Сензационна двойка!
– Какво ти е станало на лицето? Цялото е червено! – пита
ме моята плеймейтка и с малка сребриста запалка пали една
дълга, изискана цигара. Има и по-симпатични неща за пушене.
– Готварски инцидент...
– Ахааа...
– Исках да си направя спагети, обаче...
Едва запалила цигарата си, Марсия измъква от елегантната
си кожена чантичка един мъничък, супер модерен мобилен телефон с формата на яйце и поглежда дисплея. Страшен майтап
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трябва да е била историята със спагетите!
– Влизаме ли? – пита ме тя.
Не точно това е, което човек би нарекъл интерес към личността на другия, но поне е въпрос, на който може да се даде
отговор. Неща от порядъка на „Да“, „Не“ или „Трябва да изчакаме чистачката ми“. Избирам си „Да“. Но в този случай не съм
напълно сигурен, че Марсия ме чува, защото междувременно
пише SMS.
– Сори – казва тя.
– Няма проблем! – отвръщам аз.
Направо ми се къса сърцето при мисълта, че ще оставя Лала
да чака с двете бири пред залата, но на света съществуват неща,
които просто не си отиват едно с друго. Бразилките и точността например, или пък пощата и обслужването на клиенти, а
още по-малко – чистачката и момичето на мечтите ми. Плюс
това: какво ще правя сега с бира, тъкмо когато коремните ми
мускули са започнали да се виждат отчетливо? Нареждаме се
на опашката пред входа и тогава се осмелявам да направя втори
опит да завържа разговор.
– Как върви в „Старбъкс“?
– Добре!
– Много се радвам за теб!
Очаквам въпроса от нейна страна, но такъв не следва. Вместо това телефонът ѝ започва да писука.
Опитвам се учтиво да се отстраня, но естествено, чувам всяка дума. Марсия разказва на някаква личност за Надин, Джеси
и Санди, които са до една гадни кучки, без всякакво съмнение.
А Санди най-добре да си затваря устата с тлъстия си задник.
– Тая Санди е пълна кучка, разбираш ли! – осведомява ме
Марсия, когато най-после прибира телефона.
– И аз винаги така съм си мислел! – шегувам се аз.
– Ама ти изобщо не познаваш Санди, да не би да я познаваш?
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Следващ проблем. Тя изобщо няма чувство за хумор. Или
нейното е много различно от моето.
– Тази Санди колежка от „Старбъкс“ ли е?
– Не, тя работи в администрацията на една банка. И сега се
слага на оня Крис, макар че много добре знае, че той е с Ирис,
разбираш ли!
– Гадна кучка! – ядосвам се аз, а Марсия започва да кима в
съгласие. Вече сме стигнали до входа.
Един тип с тъпанарски зъл поглед, квадратна глава, къса
коса и обица, облечен в униформените якета на охраната, ме
опипва за експлозиви, но през цялото време зяпа в Марсия и
точи лиги. И четири атомни бомби да си напъхам във вътрешния джоб, той стопроцентово няма да забележи.
– Беше ли хубаво вчера? – избъбря квадратоглавият към
Марсия.
– Беше нощен полет. Ти чу ли за Санди?
– Ама и кучка! – ухилва се оня и се обръща към следващия
посетител на концерта. Шокиран съм от това що за хора познава моята дама. Даже постепенно ми се приисква да хвърля един
поглед на тая ми ти Санди. Не сме направили и две крачки във
фоайето, когато плеймейтката изчезва към тоалетната с думите:
„Ще ми донесеш ли едно просеко?“ Продължително се взирам
след нея и очевидно не съм единственият. Тя изглежда е наясно
с това и то ѝ доставя удоволствие. Малко по малко се изпълвам с недоумение. Не съм очаквал момичето от „Старбъкс“ да
пъхне език във врата ми още преди да съм ѝ казал здрасти и да
ме попита имам ли кондоми. Но щеше все пак да е добре, ако
можехме поне да разменим по едно свястно изречение. Обезсърчен, отивам да взема просекото и заставам на предишното
си място.
Облягам се на стената и се взирам в хората, които на групи
и във весели приказки минават покрай мен. Почти всички са
на възраст между двадесет и тридесет и почти всички изпадат
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от категорията типичен посетител на концерти. Бивши младежи, готови да платят 35 евро, само за да се пренесат за две секунди обратно в доброто старо време. „Супер якооо – „Фанта
четириии!!!!“ крещи като по команда един дебелак, облечен с
фанелка на групата, и грабва халба бира от ръката на някакъв
познат. Това, което най-много ме ужасява у тези хора, е, че очевидно харесват същата музика като мен. Поглеждам часовника
си. Вече е минал четвърт час, а Марсия все още я няма. Нормално? Твърде дълго? Или твърде кратко? Твърде дълго! Междувременно от лапите на охраната изскача Лала в невероятно
добро настроение. Все едно си нямам достатъчно проблеми! В
ръцете си държи все още двете картонени бирени халби. Още
преди да ми хрумне да се скрия, тя вече ме е забелязала и бърза
радостно към мен.
– Саймън... ето те! Търсих те отвън...
В гласа ѝ няма и следа от обида, задето съм я оставил да чака
сама.
– Сори, помислих, че вече си влязла! – излъгвам аз и найсетне оценявам единствената полза от изгарянията по лицето
си: няма накъде повече да се изчервя. Лала ми подава едната
бира. Коства ми огромни усилия да се въздържа и да не пия
от нея. Междувременно жаждата ми е нараснала неконтролируемо.
– Кога започва? – пита ме тя развълнувано и отпива от чашата си.
– Ами всъщност сега! – отвръщам аз и отново поглеждам
часовника.
– А къде е твой приятел? – продължава да разпитва Лала.
– Не е приятел, а една моя позната! – обяснявам. Лала е
явно удивена.
– Ааааа, Саймън... Нова любов?
– Все още не знам – признавам смутено. Питам се и аз, къде,
по дяволите, изчезна тази жена. Може би е срещнала добрата
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стара кучка Санди в кенефа и се е наложило да ѝ издере очите,
преди да си измие ръцете.
– А къде е позната? – не престава Лала.
– До тоалетната. След малко се връща – казвам аз.
– Значи Дьорте не била добра за теб?
О, небеса! Дьорте. Това беше преди една година. Всъщност
май преди няколко дни.
– Това с Дьорте... Така де, ние двамата сме твърде различни!
– Тя ми казала, че вие двама няма да се срещате повече –
тъжно отбелязва Лала и добавя: – Жалко. Такова хубаво жилище!
– Много съжалявам – излъгвам за пореден път.
Марсия най-после се появява и се отправя към нас. Всъщност, приближава се съвсем бавно, тъй като, докато върви, отново набира нещо на телефона с дългите си бели плеймейт нокти. Странно. Не бях ги забелязал в кафенето. Очевидно не е
срещнала Санди, защото по ръцете ѝ няма кръв.
– Това ли приятел? – прошепва Лала, примигвайки, когато
Марсия най-сетне пристига при нас.
– Да! – отговарям тихичко.
– Хубава жена! – кима Лала в съгласие и любопитно оглежда
момичето.
Марсия е учудена, почти шокирана, когато ѝ представям
Лала, и гледа така, като че ли е намерила заплашителна бележка
от Санди, забодена под чистачката на колата си.
– Марсия, това е Лала – Лала, Марсия!
– Аз чистя при Саймън! – добава Лала приятелски и подава
ръка на Марсия. Марсия колебливо отвръща на поздрава, но
гледа не в Лала, а в мен.
– Лала? Какво? Чисти?
– Лала е чистачката ми – обяснявам аз.
– Чистачката ти? Ебаваш ли се с мен?
Колкото повече се старая да покажа, че не се ебавам, толкова
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повече се изостря лицето ѝ. Лала също изглежда поохладняла,
когато прави опит да се защити срещу неприятния въпрос:
– Донесла ключове и после купила билет. Аз също идвам на
концерт, но сама, не трябва да се страхуваш за Саймън!
– Нека да влизаме, може би ще започне всеки момент! – гласи моята помирителна реплика, която обаче е пренебрегната и
от двете страни.
– Той просто ми подари билета, не ми е гадже, ясно!? – контрира Марсия троснато. Не знам как, но досега тази интонация в гласа ѝ ми е убягвала. Любовта явно е не само сляпа, но
и глуха.
– Просто казала, че не иска да ви притеснява! – просъсква
Лала в отговор. Мале! Последния път, когато я видях толкова
ядосана, беше, когато я обвиних, че е счупила теракотената ми
ваза. Подавам на Марсия просекото. Без дори да ми поблагодари, тя се фръцва и тръгва към залата. Оставам със зяпнала уста
за около секунда, след това хуквам след нея.
– Да, точно така, нека вече да влизаме! – отчаяно викам подире ѝ и същевременно махам на Лала в знак, че трябва да ме
последва. След няколко метра настигаме Марсия. После тримата потъваме в огромната тълпа от стотици хора. Предчувствията ми относно феновете на групата се потвърждават. Опиташ ли се да се провреш напред, независимо какъв е концертът,
от всички страни започват да ти подвикват: „Хеееееей...“ или
„Къде се буташ!“ Тъкмо напротив – феновете на „Фантастичната четворка“ отстъпват настрани и се усмихват безучастно.
– Напред ли искаш? Окей, ня‘а проблем, отпред се вижда
по-добре! Хаха...
Избираме си място точно пред микс пулта. Тогава Лала ме
подръпва за дрехата и прошепва в ухото ми:
– Това лоша жена, Саймън! – а малко след това добавя: –
Има черно сърце!
Не съм напълно наясно какво означава „черно сърце“, но
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със сигурност не е нещо добро, поне това мога да предположа.
Няколко души от персонала все още подреждат инструментите на сцената. Всеки работник получава френетични овации. За
нещастие, Лала е попаднала точно между мен и Марсия, но когато го забелязва, прави крачка напред. Въпреки това Марсия
някак успява да ме игнорира. Хей! В крайна сметка, аз ѝ подарих билета, за да бъде сега тук. Защо тогава ме гледа, като че ли
съм метнал паве по прозореца на кухнята ѝ? Междувременно
изпадам в действително недоумение как трябва да се чувствам в момента. Едно е сигурно: жената, която стои до мен, не
е онази, в която се влюбих. Все пак още не съм в състояние да
се откажа напълно. Добре де, тя е дистанцирана и държанието
ѝ е малко парвенюшко. Но изглежда все така умопомрачително. Присъствието на Лала я е раздразнило. Ами аз...? Може би
просто е искала да получи билета?
Светлините угасват и под воя на тълпата на сцената се появяват неколцина музиканти. Аз и Лала крещим и пляскаме...
Марсия изобщо не гледа – набира нещо на телефона си.
– Започва, започва! – обръщам се към нея. Тя ми кимва.
Информацията, значи, е приета и предстои да бъде обработена. Все тая. Китарите започват да дънят, секунди след това на
сцената излиза и Томас Д, целият увит в парче бял плат. Лала,
крещейки, ме информира, че от толкова бял плат петната от
червено вино на практика никога не могат да се изперат. Томас Д сяда на едно високо столче и извиква: „Здравейте, Дюселдорф!“ Шегаджия. След като дюдюканията от публиката
утихват, се чуват първите тактове на „Le Smou“. Народът крещи
и пляска. Браво, момчетата вече са спечелили вниманието на
цялата зала.
– Онази там? – пита Лала с крясъци.
– Неее... но със сигурност ще я изпеят по-късно! – отговарям ѝ по същия начин.
Когато се обръщам към Марсия, тя е изчезнала. Просто ей-
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така. Без да каже и една дума. То е ясно. Скоро ще се върне.
Изслушваме „Нова земя“, „Градът, който не съществува“ и „Милиони легиони“. От Марсия все още няма и следа. Замислям се
над въпроса дали съм разстроен от този факт, при положение
че всичко дотук е толкова шантаво, но не стигам до никакъв определен резултат. Поне Лала се забавлява подобаващо. Тя вече
подскача заедно с още хиляда души под ритъма на „Пикник“ и
подканящо се смее към мен. На мен обаче не ми се скача. Искам
да знам какво се случва. Когато прозвучават първите тактове
от „Ден край морето“, казвам на Лала, че трябва да ида до тоалетната. С нарастващо раздразнение си проправям път назад
през тълпата. Не мога да не си припомня как слушах песента
под прозореца на Марсия и колко щастлив бях през онази нощ.
Преглъщам и се боря срещу сълзите в очите си.
Тогава най-после откривам Марсия. Седнала е на бара с
шампанското. До нея са се разположили двама гигантски, мускулести мъжаги в супертесни тениски. Ръката на единия от тях
се намира върху задника на Марсия. Сега вече наистина нищо
не разбирам. Искам да продължа нататък, но не съм в състояние да направя и крачка. Не мога да откъсна поглед от Марсия.
Очите ни се срещат за секунда. Една-единствена секунда. После тя отклонява погледа си настрани.
Просто ей-така.
Ясно.
Що за тъпа крава!
Всичко си представях, само не и това. Ако ме беше отсвирила още в „Старбъкс“, нямаше да има проблем. Ако беше накиснала билета за концерта в млякото, също нямаше да има проблем. Но подобен номер? За толкова смотан ли ме смята тази
арогантна тъпа кифла? Повръща ми се от отвращение за всяка
сълза, която съм пролял заради нея, за всяка бира, която не
съм изпил заради някакви си идиотски коремни мускули, дето
и без това изобщо не я интересуват! Побеснял се устремявам

194

към Марсия. Леле, колко ми е прекипяло! Само да ми се изпречи на пътя някой флегматичен скапаняк от феновете на „Фантастичната четворка“, такъв ще му отвъртя право по мутрата,
че после няма да може да си разпознае колата на паркинга. От
напрежение поръчвам три бири, две за себе си и една за Лала.
Плащам и правя още няколко крачки, така че да се приближа
съвсем до Марсия и двамата малоумници. Тогава се обръщам
към нея.
– Приятно прекарване! – виквам ѝ.
– На теб също! И много поздрави на чистачката ти! – изръмжава тя насреща ми. Малоумниците се скъсват от смях.
Това е рефлекс, на който човек просто не може да се съпротивлява. И така, съдържанието на бирената ми халба – а става дума за цял литър „Кьолнско“ – се излива в лицето на Мис
Плеймейт Януари до Декември. Марсия е толкова стресната,
че не може да пророни и дума. Двамата примати с нея обаче
могат. Искам да избягам, но е твърде късно.
– Беше спонтанен рефлекс! – крещя все още, когато в стомаха ми се стоварва един юмрук. После още един, а след това
ударите започват да попадат по различни части на тялото ми, за
които вече не мога да кажа с точност къде се намират. Не мога
да си поема въздух. Вече не знам къде е горе и къде долу. Нямам
шансове. Всеки от двамата е по-едър и по-силен от мен. Цялата
работа продължава минута или две, не мога да определя колко.
В някакъв момент помежду ни се хвърлят двама души от охраната, дори още по-едри и по-силни от съперниците ми. Малоумниците отлитат в разни посоки, поне това съм в състояние да
установя. После аз се стоварвам на бара, дишайки тежко. Едно
момиче с очила и шини на зъбите се взира уплашено в мен, казва нещо в смисъл „Ах, мили Боже!“ и ми изпраща един от разпоредителите. Разпоредителят измъква от ръцете ми бирата,
която току-що съм поръчал, и пита как се чувствам. Отговарям,
че всичко върви страхотно и че трябва да се връщам при сцена-
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та, където ме чака чистачката ми, а що се отнася до любовта – в
това отношение напълно съм се измамил, такова нещо и в „Биг
Брадър“ не може да се случи, и че онова с „черното сърце“, то си
е съвсем вярно, и може ли да си получа бирата обратно, защото
съм много жаден. После ме изнасят.

196

Â

ñåïàðåòî çà õîðèçîíòàëíî
íàáèâàíå íà êëèíöè

Концертът отдавна е приключил, когато психологът д-р Вегенер ме изпраща от медицинския пункт и потупвайки ме по
рамото, казва:
– И просто си вземете отпуска!
– Ще си взема – обещавам аз и се отправям към изхода през
слабо осветеното фоайе.
– И не забравяйте да поздравите Лала от мен! – чувам вик
зад гърба си, но в отговор само вдигам ръка, за да покажа, че
съм разбрал. Една ужасно натежала ръка.
Бъркам в джоба си за телефона и набирам номера на Паула.
Опит за установяване на връзка с Паула изписва се на дисплея.
Прекъсвам обаждането. Какво толкова имам да ѝ казвам? Не е
нейна вината, че всичко се осра. В общи линии, тя знаеше отнапред. Знаеше го още, когато се срещнахме в сауната. Просто не искаше да ме нарани. Това го направиха двамата скапани
малоумници на Марсия. Вместо това се обаждам на Флик. Той
дори си е вкъщи, затова се уговаряме да се видим в „Ди-лайт“,
коктейл бар с диджей на живо. Флик се радва, че му се обаждам.
Поне един човек да се радва, че му се обаждам. Отварям тежката желязна врата към улицата и отвън с удар ме посреща стена
от леденостуден въздух. Ръката ме боли. Челюстта също. След
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половин час най-после успявам да си хвана такси. Шофьорът
ме посреща с „О, Боже мили!“
Флик не е изял боя, но изглежда не по-добре от мен. Прегръщаме се и влизаме в препълнения „Ди-лайт“. На очаквания
въпрос: „Защо изглеждаш така?“ отговарям с „После!“ Проправям си път до бара и поръчвам две бири „Бекс“. Флик остава
да ме чака в недоумение до една колона. Забелязвам, че почти
без изключение всички посетители на бара са по-млади от нас.
Флик също изглежда подобаващо дезориентиран и объркан.
Няма и следа от опитите му да мисли позитивно, които толкова ме бяха учудили през последните дни. Отново е облечен
в старите си платнени панталони, които са му твърде къси, и
някаква карирана риза, останала от времената, когато е бил
по-слаб. По тази причина в момента тя е смехотворно опъната около шкембенцето му. Въпреки ниските температури, не
е пропуснал да обуе мокасините си – катастрофални в модно
отношение. Две отегчени студентки тъкмо стават от столчетата
си край бара и ние направо ги избутваме, за да заемем местата им. Когато се настаняваме, разбирам и каква е причината за
отегчението им: две малки бутилки лимонада. Лоша работа.
Младежта направо е тръгнала към провала. Чуквам се с Флик
и на една глътка всмуквам половината от миниатюрната си халбичка. Флик просто отпива една малка глътка.
– Твърде е студена за стомаха ми – извинява се той.
Тъкмо се каня да му опиша в най-ярки краски цялата трагедия, разиграла се по време на концерта, когато Флик извенъж
изтърсва:
– Даниела скъса с мен!
Безмълвно се вторачвам в него. Ето това наричам аз добро
начало на разговора!
– Мамка му! – е единственото, което ми хрумва да кажа.
Повдигам рамене, отново хващам халбата и се чукваме за
втори път. Клинг! Горкото момче! Върви ли сега да му кажа, че
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съм излизал с Даниела? Може би дори тя му е разказала нещо
и той подозира вече как стоят нещата. Обикновено, въпросът,
който следва след изказване от типа „Еди-кой си скъса с мен“,
гласи: „Защо така?“
Изпитвам смъртен страх да го поставя. Флик изглежда ужасно изморен. Очевидно, всичко това му се отразява много дълбоко. И нищо чудно. Даниела беше първата му приятелка от
години. А аз, тъпанарят, трябваше да се натикам между тях. Избутвам бирата настрани и поръчвам водка с тоник.
Най-после събирам смелост:
– Защо така?
Флик е очаквал въпроса, тъй като веднага ми отговаря:
– Тя въобще не е влюбена в мен. Харесва ме, но искрата не е
пламнала – признава той със слабост в гласа.
– Страхотно! Добрият стар номер „Нека да бъдем просто
приятели“! – изстенвам аз.
Флик си позволява още една мъничка глътка от „Бекс“-а. Аз
получавам своята водка с тоник, изхвърлям сламката в мивката, която се намира пред нас, и утешително потупвам Флик по
рамото:
– Нищо не може да се направи! Със следващата може би ще
се получи!
– Да, сигурно... – въздъхва той. – Разбирам я. Ако бях жена
като Даниела, и аз нямаше да поискам да излизам с такъв тип,
какъвто съм аз! С такъв като теб, вече може би да... но...
Леле, мой човек! Направо ми се къса сърцето. Това, дето
сега го изплака в полупразната си халба, означава поне десет сеанса при психоаналитика. Ако добавя, че вчера действително
съм излизал с Даниела, здравната каса може да отпусне още десет. Ще му призная, ама друг път. Това, от което приятелят ми
се нуждае в момента, е утеха и разнообразие! Окуражителни
думи от някого, който го разбира и подкрепя. От мен.
– Айде стига си ги дрънкал тия! Не изглеждаш чаааааак тол-
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кова зле!
Вероятно можех да го формулирам мъничко по-позитивно.
– Благодаря!
– Да, за Бога! Просто си купи някоя и друга по-смислена
дрешка и свали десет килограма. В това се състои работата. Наистина не изглеждаш кофти, Флик!
Мисля, че така прозвуча по-добре.
– И това ли е всичко? – изхъхря Флик и удря халбата си в
плота. Изглежда, сякаш дори се е понапълнила още малко.
– Не! Трябва СЪЩО да си направиш нова прическа и да си
купиш нови очила! И Паула смята така. Ето ТОВА е всичко!
Да, това е. Най-после му го казах. Може би информацията
ще му помогне нататък в живота. За момента просто се е втренчил в тълпата студенти, които очевидно страшно се забавляват.
Дали изобщо ме е чул?
– Ще ме заведеш ли в твоя фитнес клуб?
Чул ме е.
– Не!
– Защо не?
– Защото всички ще си помислят, че и ние сме педали. Много добре знаеш къде тренирам!
Флик не може да не се усмихне. Най-сетне.
– Но поне можем да отидем на шопинг заедно, а? Някой нов
панталон или няколко ризи?
– Да, това можем да направим!
Флик кима със задоволство.
– Това е добре!
Олекна ми. Дотолкова ми олекна, че след няколко минути
му разказвам собствената си история.
– Ако си мислиш, че днес не ти върви, мога да ти кажа, че на
мен пък направо ми се еба майката!
– Вярно ли? Какво стана?
Разказвам му всичко, като започвам от срещата с Паула в
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кафенето, минавам през номера с горещата вода и стигам до
Лала, Марсия и случката с двамата биячи.
– И всичко това само за един ден? – удивлява се Флик.
– И всичко това само за един ден! – потвърждавам аз, стенейки, изпразвам чашата с водката и правя знак на бармана
да ми донесе още една. Изглежда, и стомашните проблеми на
Флик са се пооправили, защото той си поръчва първия коктейл
„Май Тай“ в живота си.
– В сравнение с това моят ден беше направо скучен. Имам
предвид, една жена просто скъса с мен и толкова!
– Да, почти незначително – довършвам аз.
В това време диджеят изпълнява някакъв ремикс върху основната тема от анимационното филмче „Капитанът от бъдещето“. Музиката не напомня толкова на нещо от осемдесетте,
колкото на нещо от четвъртото измерение.
– Жестоко! – казва Флик и клати глава в такт.
– Йо! – казвам аз. Много харесвах „Капитанът от бъдещето“,
защото смятах, че „Кимба, бялото лъвче“ е само за женчовци и
момичета. Едва по-късно стигнах до заключението, че всички
анимационни филмчета са за момичета, но беше все едно, защото тогава вече гледах сериали за мъже като „Каскадьори“ и
„Трима с четири юмрука“.
– Защо се казва всъщност „Трима с четири юмрука“? – питам Флик, който тъкмо хваща чашата с „Май Тай“ и очевидно е
впечатлен от размерите ѝ.
– Защото... ух... гигантски е! Защото единият не можеше да
удря!
– И кой беше той?
– Хауи!
– Правилно! Сега, като казваш, се сетих!
Това е направо невероятно. Човек гледа с години любимия
си сериал и едва след десетилетие разбира смисъла на заглавието. Трима души, четири юмрука, защото единият не може да
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удря. Хауи! Ама, разбира се! Леле, колко съм тъп! Флик продължава храбро да се бори със своя „Май Тай“, а аз се оставам
на водката с тоник. Не след дълго и двамата вече порядъчно сме
се натряскали. От страх да не би това прекрасно състояние да
се изпари във въздуха, си поръчваме още по една порция огнена
вода и плямпаме всякакви простотии, като под строга забрана
остават думите „Марсия“ и „Даниела“. Всяко нещо с времето
си. Малко след един питам Флик дали не иска да отидем някъде
другаде.
– Къде?
– Имам идея! Най-доброто за нас!
Флик е съгласен. Удивен съм от това, колко съм пиян, едва
когато правя опит да стана от столчето. Все тая. Вечерта вече е
минала на автопилот. Работите се случват, както си щат.
Пред двата най-големи бардака в Кьолн е направо гъмжило. Изглежда, днес едновременно десет хиляди мъже са били
изоставени от жените си. Ако човек си пада по тъпи и изтъркани остроумия, може спокойно да извика към тълпата „Време
за блъскане!“ и да се залива от смях над тази страшно смешна
шега. Все пак се сещам да си държа езика зад зъбите, защото с
нашия шофьор по-добре да не се майтапиш – на таблото отпред е закачен един вече поизбелял и пожълтял документ със
страховита снимка. Юп Кройцфелд пише отдолу. Единственото,
което липсва, е предупреждението Внимание, кьолнски оригинал!
С мравешко темпо се нареждаме на края на опашката от
таксита. Благодарен съм, че засега нашият кьолнски оригинал
по никакъв начин не е споделил отрицателно мнение относно
целта на пътуването ни.
– Възможно ли е да спрете дискретно някъде наоколо? – питам го аз.
– Т‘ва са двата най-големи бардака в цела Вестфалия. Нема
начин да спрем дискретно. 13 евро и 60 цента!
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Юп има право. Давам му петнадесет, измъквам се от колата
и заставам до Флик, който вече оглежда обстановката с широко
отворени очи, като при това цялото му лице се е зачервило.
– Тука е лудница, бе човек! – едва си поема въздух той. – Направо като на стъргалото!
– Супер яко върви, а? – потвърждавам аз тежкарски, все
едно всяка седмица съм тук. Истината е, че досега съм идвал
само един-единствен път. Тогава бях пиян като казак и понеже
не можах да го вдигна, се наложи да се изръся с петдесетачка,
за да накарам една отвратена шофьорка на такси да ме върне
вкъщи. Но това беше преди години. Сега е вторият ми шанс.
Флик очевидно вече е взел решение в кой от двата бардака ще
отидем и разглежда един бял пластмасов постер с надпис All
you can fuck! 99 Euro.26
– Саймън – виква към мен, – ела насам.
Защо трябва да идвам насам? Надписът е достатъчно голям.
Не е нужно да си особено близо, за да го прочетеш.
– Да, да... – ломотя аз и заставам до Флик.
– Какво означава това? – пита ме той невярващо.
– Струва ми се, че имат предвид точно това, което са написали!
– Вярно ли?
– Как иначе!
С идиотско ученическо кикотене и плетейки крака, двамата
се намъкваме вътре. Много странно. Мислех, че ще ми отнеме
поне половин час, за да убедя Флик да дойде с мен. Всъщност
той дори бърза пред мен. Един масивен портиер със слушалка в
ухото ни отваря вратата. Вътре е задушно, килимът ни посреща
с очаквания сияйно червен цвят, какъвто подхожда на бардак.
На касата едва успявам да се концентрирам, защото забелязвам
само на няколко метра от нас първото момиче, седнало на едно
високо столче – само по бельо! И двамата плащаме по 99 евро
26

Чукане до откат! 99 евро
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и получаваме по една жълта пластмасова лента около китката. Поставям ръка върху рамото на Флик. От това той загубва равновесие. И двамата едва не се стоварваме срещу стената.
Момичето на високото столче започва да се хихика, а гигантът
на вратата за втори път отправя към нас изпитателен поглед.
Правим още десетина крачки навътре в помещението и минаваме покрай няколко полуголи момичета, от които обаче, само
едно изглежда наистина добре. Момичетата ни оглеждат, да,
едва ли не ни разсъбличат с погледите си. Изглежда се държат
като мъжемразки, или какво? Изведнъж ме залива паника, да
бе, страшно ме е шубе. Издърпвам Флик към един малък бар,
край който седят точно трима мъже и три момичета. Зад плота
една барманка пуши цигарета. От дрънчащите високоговорители кънти песента на Ник Кършоу „Wouldn‘t it be good“27. Не,
няма да бъде.
– Чакай малко! – задъхвам се аз, като че ли току-що съм изкачил заедно с още стотина туристи стълбището към кулите на
Кьолнската катедрала.
– Ама ние все още нищо не сме направили! – протестира
Флик.
– И все пак! Нека първо да проучим обстановката!
– Добре де, от мен да мине...
И ето ме седнал в чакалнята пред границата на собственото си самочувствие. Документите са налице, прекрачването
на границата е теоретично възможно всяка една секунда и все
пак се чувствам някак дистанциран, когато става дума да подло
купената любов на непознати жени. Не е особено приятно в
пияно състояние да установиш, че собствената ти представа за
себе си няма нищо общо с действителността. Саймън Петерс
не е този, който ще си хване такси до бардака и само след три
минути вече ще се надвесил над някоя изхабена наемна блондинка.
27

„Не би ли било добре“
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Поръчвам две бири и плащам 16 евро. Подавам на Флик неговата халба, а от моята отпивам две гигантски глътки. Става
ми ясно, че като включим входа, досега съм платил 107 евро за
едно „Кьолнско“. Така и така не ми остава друг избор освен да
нападна. Потупвам Флик по рамото.
– Мно‘о яко ни’о начукаха днеска, а, Флик?
Забелязвам, че „Бекс“-ът, водката с тоник и „Кьолнското“ са
обединили усилията си срещу говорния ми апарат. Да го кажем
така: не бива да се опитвам да прочета новините от деня.
– Т‘ва не мо‘еш ли го ка‘еш по-силно! – потвърждава Флик.
Със сигурност и той не бива да се опитва да прочете новините от деня.
– Ама не‘а нас тия! – ломотя аз.
– Не‘а нас!
– Ше им‘о начукаме обратно!
– Обратно ше им‘о начукаме!
Започваме да се побутваме с лакти под скептичния поглед
на бившата бар дама. Когато се обръщам леко наляво, виждам,
че до мен е застанала една чернокожа жена и ми се усмихва. Ох,
дано не е разбрала репликите относно чукането. Тъкмо преди
да изкажа извинения заради цапнатия си език, се сещам къде
всъщност се намирам – намирам се в бардак! А в бардак думата
„чукане“ може да се споменава. Затова отвръщам само с усмивка. Искам да смигна на Флик, но той вече разговаря с някаква
дребничка тайландка в бяло клинче.
– Wanna have some fun?28 – пита ме черната.
Тя съвсем не изглежда зле, макар че по мое предположение е
над 40, добре поддържана, но не особено слабичка. Ако не вземем под внимание седемте бири и трите водки с тоник, щеше
да ми се стори по-скоро грозновата. От друга страна, днес аз
също не изглеждам като пръв красавец. За съжаление не съм
сигурен дали външният вид на дамата от афроамерикански
28

Искаш ли да се позабавляваш?
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произход ще ми се струва по-добър, ако продължавам да пия.
– Where‘d you come from?29 – питам аз от чиста любезност
и в същото време за най-голям мой ужас установявам, че Флик
отпрашва нанякъде с тайландката. Добре де, тя не вижда ли, че
той е тлъст и носи мокасини? Не мога да проумея света. Нищо
чудно, че непрекъснато обвиняват проститутките в пълна липса на добър вкус.
– Dominican Republic. My name is Wanda...30 – просъсква
черната и ме хваща направо за пакета. Вкопчвам се в празната
си бирена халба и се надявам да не я строша. Не, не искам да
отида в сепарето за хоризонтално набиване на клинци с първата, която ми попадне под ръка. Ако не си отварям очите на
четири, карибската мадама ще ме катурне в леглото точно след
пет минути. Флик съвсем е изчезнал. За сметка на това, пръстите на Уанда вече енергично масажират безпомощните ми полови органи. Това изобщо не ми харесва. Обаче можеш ли да кажеш подобно нещо на една дама? Няма ли да бъде нетактично
спрямо нея? Е, все пак нещо трябва да кажа. Нещо от порядъка
на „Извинявай, но това ми е пакетът,“ или какво?
Работата никак не ми харесва. Докато се боря срещу ерекцията, момата вече нежно гали онова, което се подава между
пръстите ѝ. Не сега, не сега, моля ви! Мога да мисля за площад
„Виена“ в квартала Мюнхайм. Толкова е отвратителен, че ще
отложи какъвто и да било оргазъм с часове.
– You like it?31 – пита Уанда.
– Yes, not bad32 – отговарям аз, тъй като след две минути без
алкохол мадамата ми изглежда вече като прехвърлила петдесетте.
– I make everything you want. I give you a blowjob you will
29
30
31
32

Откъде си?
Доминиканската република. Казвам се Уанда...
Харесва ли ти?
Да, не е зле.
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never forget!33
Сигурен съм, че никога няма да го забравя, миличка! Застаряващата барманка зад плота ми се усмихва, сякаш иска да ми
каже: „Давай, мойту мумче, ня‘а зле да ти дойде!“
Не мога да го направя. Вместо това задавам най-тъпия въпрос, който човек може да зададе на проститутка, която тъкмо
те е хванала за пакета.
– The Dominican Republic – питам аз, – I always wanted to
know what political system you have got there... democracy?34
Очевидно предположението ми не е правилно, защото точно в този момент Мама Бакарди ме хваща за ръката и ме отвежда. Просто ей-така. Работата е ясна! Доминиканската република представлява диктатура! Пристигаме в една малка стаичка с
голямо легло. Уанда затваря вратата и започва да ме съблича. Аз
не се съпротивлявам. Това би било всичко друго, но не и препоръчително в условията на диктатура, тъй като в такива случаи волята на отделния индивид не означава на практика нищо.
Само на онзи, който безмълвно се подчинява, не му се случват
лоши работи. Когато оставам само по шарените си боксерки,
Уанда ме блъсва на леглото, но очевидно изобщо няма никакво
намерение самата тя да се съблече. Не трябваше ли да е обратното? Само за няколко секунди тя успява да облече малкия ми
Саймън с гума. Това се казва професионализъм, мисля си аз.
Грешка нямат!
– Страхотно, страхотно! – произнасям на глас. После изведнъж всичко тръгва на бързи обороти. Вдигам глава и виждам
нещо, което на обикновен език се описва като орален секс. Бързо схващам и каква е разликата между това, което ми се случва,
и средностатистическия порно филм: аз участвам! Колко хубаво, мисля си, че участвам и аз. После свършвам. Нищо особено
33
Ще направя всичко, каквото поискаш. Ще ти направя свирка,
която никога няма да забравиш!
34
Доминиканската република – винаги съм се питал каква политическа система имате... демокрация?
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впрочем, не издавам стенания от типа на „Аааа“ и „Уууу“, както
обикновено става в порно филмите, просто кротко си свършвам. След това Уанда отрязва парченце от жълтата лента около
ръката ми и го прибира нанякъде. Аааа..., значи така се осчетоводяват, мисля си. От малката баня до мен долита шумът от
течаща вода. Струва ми се странно, че тя си мие ръцете, при
положение че изобщо не ме е докоснала, поне не буквално. Забелязвам, че все още лежа като труп, при това гол, на леглото
на Уанда. Има ли нещо по-унизително от пиян гол мъж, който
лежи с развлечен презерватив и шарени боксерки в леглото на
проститутка?
– Had some fun?35 – пита ме Уанда и захвърля дрехите ми
върху леглото. Странно. Преди малко не беше ли по-мила?
– Yes! Thank you!36 – казвам аз и искам освен това да се извиня, задето свърших толкова бързо, но тя вече изобщо не ми
обръща внимание. Обличам се колкото се може по-бързо и се
изнизвам навън. Над главата ми се вее плакатът с надпис All you
can fuck. Да, няма що! Показах ли им сега! Ще им го начукаме
обратно! Хахахаха. Сядам на една ниска стена и запалвам фас.
Вкусът му е отвратителен. Какво ли прави Флик? Не е ли време
да излиза?
Вече съм полуизмръзнал, когато Флик най-после се появява. Излиза от бордея с триумфална походка като военачалник,
който напуска бойното поле, след като e спечелил битката. На
някой пластичен хирург ще му отнеме две седмици, преди да
успее да заличи кретенската усмивка от лицето на Флик.
– Саааайййммммъъъъъъннннн! – крясва той, както могат да
крещят само пияните, и ме прегръща. – Беше жестокоооо!
– Кое беше жестоко? – раздразнено питам аз.
– Направо ги съсипах! Чуках се със седем жени! Седем!
Вторачвам се във Флик с погледа на панда пред горяща план35
36

Хареса ли ти?
Да, благодаря ти!
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тация евкалиптови дървета.
– Сееедем? Не може да си спал със седем жени, прекалено
си пиян!
– Напротив! Казвам ти, направо ги попилях. Свърших едва
с последната!
Сега вече наистина нищо не ми е ясно.
– А преди това? Изобщо не свърши, така ли?
– Точно така! Жестоко, а? Можех да продължавам нататък!
Както ти каза, ще им го начукаме обратно!
Едва сега схващам плана на Флик в пълния му мащаб.
– Един момент, Флик. Искаш да ми кажеш, че току-що си
симулирал оргазъм пред шест проститутки?
– Лудница, а? Преди малко спах с повече жени, отколкото
през целия си живот дотук!
Моите уважения. ТОВА е то майстор! Трябва да му се признае. Аз никога не съм го постигал. Тлъстият Флик направо е
изчукал и последния цент от тая съборетина.
– А при теб как беше?
– Също страхотно. Беше шведка. Продължи почти един
час! – лъжа аз.
– Радвам се, че не си останал с черната дебелана от бара! –
хили се Флик. – Как се казваше старата? Пачата?
Не знам защо го казвам, просто така – някак се случва. Вероятно има общо с факта, че Флик ме е провокирал с изпълнението си със седемте жени.
– Излизах с Даниела – изричам спокойно.
– Какво? – Флик още си умира от кеф заради екшъна, в който е участвал.
– Казах, че излизах с Даниела!
Внезапно около Флик се възцарява пълна тишина.
– Даниела? С моята Даниела?
– Не беше нищо. Нищо не направих. Но за съжаление тя
хлътна здраво по мен.
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Точно в тази секунда ми се приисква никога да не го бях казвал. Флик безмълвно ме гледа.
– Съжалявам! – добавям аз.
Флик се опитва да си поеме въздух. Мога само да си представям как се чувства сега.
– Кога?
– Отидох на курса по испански, аз... исках само да видя как
изглежда тя, твоята Даниела.
– Вчера! – изстенва Флик и сяда на стеничката до мен. – Ето
защо тя се държа толкова странно по телефона!
Щеше да е много по-добре, ако Флик просто ми беше фраснал един по мутрата. Вместо това ми е седнал като някаква купчина самосъжаление и се взира тъпо във входа на бардака.
– Абсолютно нищо не се е случило, Флик. Просто пихме по
едно и тя някак си ме хареса... така де... наистина нищо не съм
направил и... така е по-добре за теб!
Предлагам на Флик цигара. Той я взима, но не я запалва.
Седим мълчаливо един до друг. Аз пуша, той просто си седи.
Така ми се иска да мога да си сритам задника. А на него защо му
трябваше да ме дразни! Все тая. Каквото и да кажа оттук нататък, само ще направи нещата още по-зле. Когато допушвам цигарата си, Флик се изправя и произнася едно изречение, което
вероятно ще остане в ума ми до края на живота ми. Произнася
го ясно и влага във всяка шибана сричка точно това, което тя
значи:
– Мисля, че ще е най-добре вече да не бъдем приятели, Саймън!
Аз кимвам. После Флик си отива.
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Човекът, който не отстъпва и на милиметър от мен в тази леденостудена понеделнишка утрин, е дребничък, облечен е в сив
костюм и носи черно куфарче. Човекът, който и за секунда не
ме изпуска от поглед, няма ни най-малка представа какво ми е
след този най-отвратителен от всички уикенди. Този човек идва
по поръчка на хората, на които дължа пари за електричество и
газ. И току-що е казал, че ще направи изключение един-единствен път. Изключението се състои в това, че ще ме придружи
до банкомата, за да мога да му платя 561 евро кеш на ръка. Защо
трябва да си причинявам нещо подобно в девет часа сутринта?
Много просто: нямам избор. Изглежда съм получавал многократни предупреждения да платя сумата. Питам дребничкия
човек как се предполага, че ще разбера за предупрежденията,
след като никога нямам достатъчно време, за да отворя всичките си писма докрай. Той се засмива, този ми ти дребничък
човек, и ми казва, че щом като имам толкова малко време, това
значи че много работя и значи съм много богат, така че ще мога
още веднага да му платя 561 евро. Това е моментът, от който
започвам да мразя дребничкия човек.
– Към коя банка сте? – пита ме той със сериозно изражение,
когато след двадесет минути ходене все още не сме стигнали до
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търсения банкомат.
– Спестовна каса Кьолн – казвам аз.
– Аха! – отговаря той, сякаш още произнасянето на това
име представлява лош знак. Може би човекът има право. Само
ако възникне и най-малък намек, че човек не може да си плати
кредита – и край с промоционалните календарчета, химикалките и любезното отношение към клиента.
– Ще дойда с вас вътре! – заявява човекът, когато най-сетне
стигаме до фоайето на така омразния ми филиал на Спестовната каса.
– Както желаете – отвръщам аз, като пъхам картата си в процепа на автомата и се моля безмълвно работодателят да е превел парите. Докато набирам ПИН-кода си, дребничкият човек
застава до щендера с рекламните брошури и задълбочено се
информира относно пенсионните осигуровки.
Доста съм изнервен, тъй като състоянието на банковата ми
сметка представлява абсолютна мистерия, включително и за
мен самия. От месеци смятам за по-благоразумно изобщо да
не научавам страховитата цифра. Можех да си я спестя дори
когато тегля пари, защото съм прекалено висок и не мога да я
видя. Екранът е поставен под такъв ъгъл, че клиентите с ръст
над метър и осемдесет трябва буквално да застанат на колене,
за да видят какво пише в горния десен ъгъл. По мое мнение,
това е отмъщението на дребния мъж. Дребните мъже искат
точно това, да вкарат големите мъже в дългове, при което те да
изгубят и дом, и жена, преди да се усетят. И след това дребничкият мъж тръгва в настъпление, предлага ти ужким страшно
надеждни кредити, после работите стават още по-зле и накрая
дребничкият ти взима и жената, и къщата, и взима децата ти
от детската градина с луксозна лимузина. Така стоят нещата с
дребните мъже. Искат всеки, който е над метър и осемдесет да
свърши в кофите за боклук, преди да е навършил тридесет.
Много внимателно се навеждам надолу.
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Дължите 10 678,98 евро. Това не може да бъде!
– Всичко наред ли е? – пита ме дребничкият човек.
– Да бе, естествено! – кашлям аз и се опитвам с нокът да
изчегъртам минуса пред цифрата. Ще е цяло чудо, ако при това
състояние на сметката проклетата машина пусне още нещо.
Натискам с пръст полето „Други услуги“ и набирам сумата от
600 евро, която искам да получа. От вътрешността на апарата се чува писукане и шумолене, тя изглежда отпечатва нещо
и накрая на екрана се изписва: Моля, свържете се с банковия си
съветник.
И последната искрица надежда да си получа картата обратно
угасва, когато няколко секунди по-късно автоматът подканва
следващия клиент да постави своята карта. Следващият клиент
отново съм аз, но естествено скапаната бракма не знае това. И,
разбира се, няма да се свържа с банковия си съветник, защото
изобщо не го искам, щом не ми дава рекламно календарче. В
най-добрия случай ще му завържа бетонно блокче с формата на
минус за шпицарските кожени чепици и ще го потопя в някое
идилично езерце.
– Проблем ли има? – пита ме дребничкият мъж и се опитва
да надникне към екрана с мъничките си очета.
– Да – казвам аз и прибирам портмонето си обратно в джоба.
– Голям проблем?
– Да кажем, по-голям от вас!
Май беше по-добре да не казвам това.
– Достатъчно! Връщаме се в жилището ви! – заявява разгневено дребничкият.
– И после?
– После ви изключваме газта и електричеството!
– Но сега е зима!
– Можете да разкажете това по-късно пред съответните социални служби.
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– Имам една позната във вестник „Експрес“, тя ще направи
от това голям скандал! – заплашвам го.
– Вчера бях там. Те също не си плащат сметките! – отвръща
ми спокойно той и излиза от фоайето на банката по начина, по
който само дребните мъже са в състояние да излязат от фоайе.
– Нямах предвид това! – казвам аз, когато вече сме на улицата.
– Кое нямахте предвид? – пита ме дребничкият мъж, без да
прави и ни най-малък намек, че има намерение да спре.
– Ами, това, което преди малко казах! Ако изчакате още десет минути, ще намеря парите от някой колега!
Дребничкият мъж не казва „Да, чудесно“, но все пак спира.
Не си спомням кога за последен път съм лизал нечий задник по
такъв начин. Може би на дребничкия това му харесва. Може би
тъкмо такава е причината да си избере подобна работа.
– Какъв е този колега, от коя фирма и къде се намира? – пита
ме той.
– Ето тук, зад ъгъла, продавач, център на Т-Мобайл!
– Батерията на мобилния ми нещо се е скапала в последно
време! – казва дребничкият мъж. – Издържа само един час, въпреки че е чисто нова.
– Ще се погрижа за това!
Дребничкият поглежда в един огромен календар със задачи
и срещи и се съгласява с предложението ми, тъй като се оказва,
че следващата му среща е тук, съвсем наблизо.
В крайна сметка очилатият ми колега Фолкер е този, който,
скърцайки със зъби, попълва онлайн бланката за превод на 561
евро пред очите на дребния мъж.
– Нека да уредим и последния въпрос! – казва дребосъкът и
ми връчва съвършено новата батерия на мобилния си телефон
заедно с визитната си картичка.
– Ако имате специални предложения относно тези органайзери за мобилни телефони, можете да ми се обадите. Изглеждат
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доста практични!
– С удоволствие ще го направя – лъжа аз и с пресилена любезност задържам вратата отворена пред него. След това си записвам номера му в мобилния си телефон, за да мога да му звъня всяка нощ в два часа и да го тормозя с анонимни обаждания.
Отивам до машината за вода и си наливам около половин капка
изворна вода в една картонена чашка. От колегата ми Фолкер
определено се излъчва нервно напрежение, което ме настига
дори при машината за вода. Нещо се е случило, няма съмнение,
направо мога да го усетя как витае във въздуха.
– Качи се при шефката, Саймън – просъсква Фолкер потиснато, докато аз изхвърлям чашката в кофата за боклук.
– Какво е станало? – прошепвам аз.
– При нея има едни хора, които искат да говорят с теб!
– Ох! А къде е Флик? – питам полугласно.
– Болен е, ще дойде по-късно – гласи краткият отговор.
Слава Богу! Първо трябва да оправя собствените си бакии,
преди да ми се наложи да се изправя срещу него. Сигурно няма
да е лесно да работя заедно с него оттук нататък, след цялата
тая каша. Хвърлям чантата си зад гишето, а Фолкер за втори
път ми прошепва, че трябва да ида при Бухала. Няма нужда да
казва повече, защото в магазина се появява първият клиент,
избягал от училище пубер, облечен в дебело, бяло шушляково
яке, и вече преценява тежестта на най-нефункционалните ни
модели мобилни телефони. Няма да е първият, който е толкова
тъп, че да открадне някой от тях.
– Ах, Саймън? – повтаря Фолкер с театрална дружелюбност.
– Да?
– Ще се качиш ли при шефката?
– С удоволствие – отвръщам аз и му показвам среден пръст.
Малоумният гимназист няма друг избор освен да се ухили.
Стенейки, изкачвам две стъпала, естествено, не към кабинета на шефката, а към стаята за служители. Отварям вратата и
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търся опипом ключа на лампата. Неоновите светлини се включват, примигвайки. Студено е и мирише на мухлясали боклуци
и цигарен дим. Странно, все още никой не е дошъл. Отварям
прозореца, наливам си чаша кафе и се строполявам в един от
плетените столове.
Тъкмо когато оставям телефона си върху лекьосаната маса,
той започва да звъни. Паула пише на дисплея. Не приемам
обаждането. Отпивам глътка кафе и веднага го изплювам обратно, защото има вкус на пръдня от албански заек. Може би
е останало от събота. Избутвам каната настрани, поемам си
три пъти дълбоко въздух и се помъквам към офиса на Бухала.
Вратата е само притворена и отвътре долитат гласове. Оха! Някакъв мъж е дошъл на посещение при Бухала! За най-голямо
мое учудване гласовете ми звучат някак познато. Още веднъж
поемам дъх, залепям на лицето си казионна усмивка на любезен продавач и отварям вратата. Когато виждам кой е вътре,
всички етажи на сградата се сгромолясват изпод подметките на
мърлявите ми маратонки. Пред Бухала стоят двамата сухари с
пуловерите от курса по испански. Този път обаче са облечени в
полицейски униформи.
– Ах! – казва Малте.
– Ха! – ухилва се Бродер.
– Ох! – казвам аз.
Шефката не казва нищо.
Протягам ръка в опит да си намеря стол и да седна, защото
изведнъж ми причернява пред очите. Неочаквано се оказвам
накиснат до коленете в нещо като желе, около главата си чувам
жужене, сякаш се намирам в електроцентрала. Да не би това да
е онзи шум в ушите, за който всички толкова говорят? Предпазливо сядам на стола.
– Добре ли си прекара след курса, а, Нилс? – пита ме Малте.
Бухала вдига поглед и сбърчва чело.
– Нилс? – въпросително произнася тя.
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Не мога да повярвам, че по време на курса по испански
миналата седмица цяла вечер съм седял до две ченгета. Ще се
оплача от онзи Сойхулиан, задето не ни преподава думите за
професии!
– Може би се досещате защо сме тук? – пита ме Малте.
– Преписано домашно? – поусмихвам се аз. Двамата поклащат отрицателно глави.
– Да имате случайно друго, още по-остроумно предположение? – пита Бродер.
– Не ви работи DSL-връзката? – правя втори опит.
– Това за телефона съвсем не е толкова далече от истината! –
констатира Бродер, а Бухала обратно се вторачва в бюрото си и
дращи нещо в някакъв тефтер.
– Нямам представа – признавам си аз, тъй като очевидно
тъкмо това е, което двамата малоумници искат да чуят. През
процепите на щорите забелязвам Марсия, облечена в униформата на „Старбъкс“. Разбива мляко на пяна, както обикновено,
но сега изглежда съвсем, съвсем различно, като че ли се намира
в някакво друго измерение. Може би това е случай за Капитана
от бъдещето? Бухала оставя настрана тефтера и се изправя. Ух!
Сега ще става гадно!
– Саймън, когато казах, че трябва да се погрижиш за договора с осемгодишното момиченце, нямах предвид да влезеш с
взлом в къщата им, а да поговориш с родителите!
Ето къде било заровено кучето. Съвсем бях забравил за тази
история.
– Справих се с проблема по собствен начин – оправдавам
се аз.
– Длъжен съм да Ви осведомя – прекъсва ме сухарското ченге Малте, – че в момента сте в положение на обвиняем в рамките на наказателен процес, така че понастоящем не е редно да
правите изказвания относно извършването на криминалното
деяние! Личните документи, ако обичате.
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Що за подбор на думи! Положение на обвиняем в рамките
на наказателен процес? Не се учудвам, че има такива проблеми
с испанския. Дори от немския му нищо не се разбира! Раздразнено измъквам портмонето от джоба си и започвам да ровичкам за личната си карта. Намирам я някъде между членските
карти от разни видеотеки и една листовка за намаление във
фризьорски салон и я подавам на Малте.
– Имате ли адвокат? – пита ме той.
– Че за какво ми е адвокат? Мога да говоря и без чужда помощ!
– Ами направете го тогава – контрира ме той и тиква личната ми карта току пред омазнените си евтини очила. – Изтекла
преди три години, но без съмнение – на Саймън Петерс! – смее
се той. Хахахаха! Това трябва да е някакъв вид полицейски хумор. Питам се какво толкова страхотно смешно има във факта,
че една лична карта е изтекла преди три години.
Обхваща ме непреодолимото желание още веднага да изясня някои въпроси. Но понеже както обикновено съм леко
объркан, успявам да изрека само едно:
– Аз...
За сметка на това обаче, го повтарям толкова пъти, че на ченгето Бродер му се налага да ме прекъсне.
– Нека да започнем с нещо съвсем простичко. Къде бяхте
тази сутрин?
– Вкъщи!
– Ние бяхме у вас. Защо не отворихте?
– Помислих си, че сте боклукчиите!
– По-леко!
– Какъв е точно проблемът? Просто не схващам какво...
– Ето това е проблемът! – ухилва се сухарското ченге Малте
и поставя една видеокасета в магнетофона на Бухала.
Задавам съвършено ненужния въпрос „Какво е това?“, тъй
като след няколко секунди черти и снежинки по екрана, ми ста-
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ва ясно какво е: това съм аз, заснет от охранителна камера в антрето на къщата, докато крада договора и мобилния телефон.
Картината е обагрена в зелено и напомня кадрите на CNN от
бомбардировките по време на войната в Ирак. За съжаление
качеството ѝ е много по-високо. Четири чифта очи са вперени
в екрана, където се вижда как аз пея и танцувам пиян под звуците на полифоничната мелодия от Рики Мартин. Двете сухарски ченгета изобщо не си правят труда да потискат усмивките
си. Бухала смутено гледа през прозореца. Очевидно вече е добре запозната със записа.
– Страшни чупки в кръста! – заявява гипсовият служител
Бродер.
– Това е първият доказателствен материал, който можем да
използваме и като самоучител по салса! – майтапи се колегата
му. Направо ще ме скъсаш от смях, задник такъв.
– Гледайте, господин Петерс, гледайте! Сега идва най-хубавото място!
На „най-хубавото място“ се вижда как заставам в засада
пред вратата на кабинета, хванал собствения си телефон вместо
пистолет, после изревавам „FBI! Freeze you motherfuckers!“37 и
накрая отварям вратата с холивудски ритник.
– Задължително ли трябва да го гледаме до края? – проскимтявам аз.
– Ами ние с колегите всеки път го гледаме с огромно удоволствие! – смее се Бродер.
На курса по испански трябваше да ги скапя още повече от
подигравки тия двамата кретени!
– Ах, Саймън! – въздъхва шефката. – Защо винаги правиш
такива глупости?
– Откъде да знам, че ще ме снимат на филмче! – защитавам
се аз. Бухала се изправя. Обичайно беличките ѝ бузки в момента сияят в цвят светло rojo.
37

ФБР! Замръзнете на място, нещастници!
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– Не може да се промъкваш нощем в къщите на клиентите и
да крадеш телефони!
– Нищо не съм откраднал. Откупих го обратно! Оставих на
бюрото едно евро!
– И хиляда евро да бяхте оставили – включва се Бродер, –
влизането с взлом си е влизане с взлом!
– Не беше никакъв взлом. Вратата беше отворена – протестирам аз. – А как изобщо сте стигнали до заключението, че работя тук, в центъра на Т-Мобайл?
Бродер въздъхва тежко и завърта очи.
– Първо, същата вечер сте оставили на телефонния секретар
съобщението „Телеком, ние ще решим въпроса,“ след това пуснахме записа пред малката Улрике, тя също ви разпозна, освен
това миналата седмица ви видяхме отново в „Джони Туриста“.
Да бъда разпознат един път щеше да е достатъчно. Но не –
аз, кретенът, съм се оставил да ме разпознаят три пъти.
Сухарското ченге Бродер натиска бутона стоп и изважда видеокасетата.
– Както винаги – казва той, – смятам, че останалите въпроси ще трябва да ви зададем в ареста!
– Какво... в ареста? – сега вече сърцето ми категорично се
смъква в гащите.
Работата с ареста явно се струва на всички в стаята толкова
саморазбираща се, че никой не си прави труда да ми отговаря.
Или пък изведнъж съм станал невидим? Има ли ме все още?
Ухапвам се по ръката, от което много ме заболява, но изпитвам и облекчение, защото това доказва, че все още ме има. Но
арест? Никога през живота си не съм бил под арест. Дали ще
вляза в затвора? Ако да, за колко дълго? Преди няколко седмици четох един материал за затвора в „TV Звезди“ и никак не
ми хареса. Клозетът в килията няма капак, а такова нещо би ме
подлудило. Бродер и Малте се изправят, а аз се радвам, че нито
един от двамата не ми поставя белезници.
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– Какво ще стане сега? – пита Бухала. Добър въпрос. И аз
много бих искал да зная.
– Завеждаме го в ареста, съставяме протокол и ако всичко
върви по вода, до следобед ще го върнем на работа.
Бухала кимва безмълвно и отново се вторачва през прозореца. Някак си ми става жал за нея. След това, заедно с Малте и
Бродер, напускам офиса ѝ. Докато слизаме по стълбите, ни среща Флик. Ченето му увисва, когато вижда мен заедно с Малте и
Бродер, а пък тях – в униформи.
– Всичко наред ли е, Флик? – пита Малте.
– Какво...? – недоумява Флик.
– Скоро ще ти върнем колегата, амиго – смее се Малте и
веселяшки потупва Флик по рамото. Muy bien! Досега не съм
виждал толкова добре изиграна пародия на стълб, каквато
представлява Флик в момента.
За пръв път в живота ми ми се предоставя възможността да
седна на задната седалка на патрулна кола. Никой не говори,
само от време на време радиостанцията издава някакви звуци.
През прозореца на колата пред погледа ми се разкрива един
сив, почти нереален Кьолн. На някакво кръстовище една усмихната двойка пресича улицата. Двамата носят коледен венец.
Със сигурност ще го занесат в уютния си дом, а после ще запалят свещите и ще казват „О, ето вече наближава Коледа, колко
бързо минава годината!“ Направо ми се повръща от тази мисъл. Патрулната кола остава да стои дълго на този светофар, но
градът се ниже неспирно от двете ми страни, с отвратителните
си следвоенни постройки и отегчителните вериги за модни
дрехи, каквито има във всеки град, и с изнервените си жители, каквито също има във всеки град, и които все са на път за
някъде, така че и секунда не могат да останат на същото място.
Всичко това се точи край мен като в някакъв необикновен сън,
където аз самият вече изобщо не присъствам. Някой ме е извадил от обществено „Монополи“ и сега трябва или да изчакам да
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свърши тази игра и да започне следващата, или да стоя навън,
докато не хвърля шестица три пъти един след друг. Само дето
нямам зарче. Ези или тура? Ако спечеля, всичко ще е наред и
ще се прибера вкъщи. Ако загубя, отивам в пандиза. Моля, отправете се директно натам! Дали Лала ще се съгласи да чисти
в затвора? Може би поне ще се отърва от договора с педалския
фитнес клуб, ако ме тикнат на топло.
Завиваме и влизаме в един паркинг, където спираме успоредно до множество други полицейски коли, после отново
трябва да качвам стълби. Стълбището изглежда точно като
онова, което води към офиса на Бухала. След това ме слагат да
седна пред някакъв вкиснат дебелак с огромни очила, който набира на прашлясал компютър всички неща, които казвам, при
което само два пъти вдига погледа си към мен. Отговарям на
всички въпроси като в транс. После дебелакът говори нещо за
служебен адвокат и повдигане на обвинения, и че ще трябва да
се явя пред съда, и че трябва да платя глоба. Питам дали сега ще
отида в затвора, а той ми отговаря, че това е малко вероятно.
Аз заявявам „Това е хубаво,“ задават ми още няколко въпроса,
накрая ме освобождават да си ходя и аз казвам „Довиждане“.
Отнема ми цял час да се върна до магазина на Т-Мобайл,
тъй като сега ходя пеша. Цял час, само за да разбера, че повече
няма да работя в Т-Мобайл.
– Съжалявам – въздиша Бухала и аз оставам с впечатлението, че на нея цялата история ѝ се отразява много по-зле, отколкото на мен. – Това не е мое решение, Саймън. Но в момента
наистина не мога да направя нищо за теб.
– Знам – казвам аз и още: – съжалявам.
– Трябва да се погрижиш за себе си – умолява ме Бухала. –
Иди на почивка, отпусни се, помисли внимателно.
– Тъкмо се връщам от почивка! – отговарям аз.
– Тогава иди при сестра си в болницата, тя има нужда от теб
сега!
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– Може! – отвръщам. – Така ще направя...
– Ах, Саймън – пъшка Бухала, – ще държим връзка, нали?
Разбира се.
Изправям се и казвам „Ами тогава...“
Бухала също става от стола. Дори ми се усмихва. Не ѝ е леко
по никой начин.
Тихо, като крадец, слизам по стълбите и се отправям към
задния изход. За нищо на света не искам отново да попадна на
Флик. Просто искам да се прибера вкъщи.
Когато пристигам пред блока, в който живея, натискам звънеца с надпис Саймън Петерс. Звъня два пъти, три пъти, но
вкъщи няма никого. Разочарован, си тръгвам и си мисля какво
ли ще правя, докато стане време да се прибера вкъщи.
След няколко метра дъхът ми секва и аз се заковавам на място. АЗ съм Саймън Петерс. Може би наистина трябва веднага
да замина обратно на почивка. Замислено се връщам, отключвам входната врата и се качвам с асансьора до четвъртия етаж.
Съвсем буквално съм застанал до себе си, просто мога да се
видя отстрани – как пъхам ключа в ключалката, отварям вратата и влизам. Ехо? Аз ли съм? Ощипвам се за пореден път и
за пореден път ме заболява. Аз съм, значи. Но нима пак аз бях
този, който ме ощипа? Всичко, което правя, се явява пред очите ми някак замъглено – като че ли някой ме е пъхнал в кашон
от телевизор, като преди това ме е опаковал в метри аерофолио. Внимателно оставям чантата си на пода. Трябва веднага да
си измия ръцете и спешно да ида до тоалетната. Но нямам сили
за подобно нещо. Вместо това сядам в креслото си Дженилунд.
До мен лежи книгата „Не се тревожи, живей“. Вземам я и я отгръщам на произволно място.
Когато животът ви поднесе лимон, направете си лимонада.
Майчице! Ако бях го прочел преди два дни, нищо от това
нямаше да се случи! Запращам лимонадената книга в плазмения телевизор и запалвам фас.
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La Dolce Vita за всеки дом! прочитам върху опаковката на дълбоко замразената пица с прошуто, рукола и песто. Продължавам нататък: Насладете се на внимателния избор от най-добрите съставки за гарнитура върху подложка от специално тесто,
свежо и хрупкаво, благодарение на уникалния метод на печене.
Пицата едва ли не предизвиква у мен угризения на съвестта. Нима е прилично да купувам нещо толкова неповторимо
уникално, какво остава да го ям? При това съвсем сам? Няма
ли право производителят да си пресява клиентите, щом като
полага такива невероятни усилия за избора на съставките и за
този ми ти уникален метод на печене? Може би не е спал със
седмици, защото новият му метод на печене не е постигал очаквания ефект на свежест и хрупкавост? И след това пристигам
аз! Напълно неосведомен и абсолютно недостоен се намъквам
в супермаркета, набутвам цялото това чудо на кулинарната революция в количката си за пазаруване и го отнасям с хладнокръвно коварство вкъщи, където имам намерение да го натъпча
в стомаха си.
– Съжалявам! – произнасям на глас.
После прибирам във фризера останалите шест замразени
пици с прошуто, рукола и песто и оставям втората торба с покупки върху кухненския плот. Седем пъти бонфиле с гарниту224

ра от спанак. Внимателно затварям вратата. После внимателно
сгъвам двете пазарски торби и ги оставям при останалите на
третата полица отгоре надолу. Лимона слагам в панера за плодове. Освен това съм купил и една опаковка пастьоризирано
прясно мляко и два пакета корнфлейкс. Вътре, ужким, имало
някакви изненади. Много се вълнувам. Угасям лампата в кухнята и влизам в тъмната дневна. Едва пет часа е, а вече е тъмно. Нищо необикновено за началото на декември. Разтварям
с пръсти алуминиевите щори на прозореца, така че да мога да
погледна на улицата. Холерични минувачи щъкат нагоре-надолу, някои с, други без торби. Едно русо момиче в червено палто
стои пред пекарната, пуши и говори по телефона. Може би тъкмо си уговаря среща с някое симпатично момче от нейния клас,
кой знае? И на мен ми се приисква да запаля, измъквам пръстите си измежду щорите и опипвайки започвам да търся пакета.
После тихо и внимателно потъвам в креслото и си дръпвам от
цигарата.
Самоналожена социална карантина. Ето така може да се опише положението, което съм решил да заема. Няма да напускам това жилище до второ нареждане. И без друго няма смисъл
да го правя. От работата се отървах, приятелите са ми сърдити,
а и нямам пукната пара. Изключих си мобилния телефон, издърпах кабела на стационарния. Дори и боклукчиите няма да
могат да ме намерят, когато поискат да изпразнят контейнерите от задния двор, защото и бележката на звънеца съм отлепил.
Имам нужда от спокойствие. Дълбоко спокойствие. Трябва да
помисля добре. Не, първо трябва да постигна състояние, в което да мога да мисля. Купил съм си достатъчно храна и цигари,
което е най-важното въобще. Не мога да не се усмихна на тази
мисъл. Цигарите са най-важното въобще? По всяка вероятност
не. Кое е най-важното? Аз? Световният мир? Или уникалният
метод на печене, благодарение на който подложката на пицата
става толкова неповторимо хрупкава?
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Изгасям цигарата и отивам в кухнята. Вече е шест без нещо.
В шест ще затопля фурната, за да опека първата си пица. Едва
тогава, така съм се уговорил със себе си, ще си отворя една бутилка червено вино. От днес нататък всеки ден ще бъде едно и
също: сутрин корнфлейкс, на обед бонфиле със спанак, вечер
пица. Така поне няма да се разсейвам с ненужни мисли от типа
на „Ох..., какво ли да си сготвя днес?“
Сега е шест часа. Радвам се, защото това означава, че мога
да включа фурната. Само час по-късно ям пицата. Тя е вкусна,
тестото наистина е хрупкаво, вероятно благодарение на уникалния метод на печене. Отнасям мръсните чинии в кухнята и
отварям бутилката вино. Не мога да я изпия цялата. Едва съм
стигнал до средата, а ме наляга оловно тежка умора, която ме
кара направо да си легна. Не успявам дори да се завия както
трябва и вече съм заспал.
Сънувам, че пътувам с лифт към някакъв остров на име
Сомбреро. Там трябва да започна новата си работа. Като безкраен коледен гирлянд от лампички, лифтът се простира над
тъмното море. Кабинките се люлеят напред-назад и аз ужасно
се страхувам да не падна. Въобще не може да се спи, тъй като
лифтът е прекалено силно осветен. Поради това обаче, мога
да видя кой се вози в кабинките зад и пред мен. Зад мен седи
Флик. От кабинката му е провесен син шал с емблеми на „Шалке“, той самият е заспал. Пред мен – Паула говори по телефона.
Махам ѝ, но тя е прекалено заета. Как искам и аз да имам телефон. Тогава щях да мога да се обадя на Флик и да му се извиня
заради историята с Даниела. Или пък да попитам Паула колко
дълго трае пътуването, тя със сигурност знае. Трябва непременно да разбера това и то веднага. Освен това искам да знам дали
лифтът става за ядене. Много прилича на тесто за пица. Отчупвам си едно парченце и го захапвам. Много е хрупкаво. Поне
да бях наясно!
Събуждам се, защото ми се ходи до тоалетната. Вече е шест
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часа сутринта. Жалко, щеше ми се още мъничко да се повозя
на лифта и да си похрупам от кабинката. Към седем часа вече
окончателно ставам от леглото и сядам на единичното си кресло. Предвидил съм закуската за осем часа, така че имам още
време. Запалвам първата си цигара за деня и оглеждам стаята.
Не е особено уютно обзаведена, заключавам аз, по-скоро с безразличие. Като от някого, който твърде малко се интересува от
това. Имам право. АЗ съм си обзавел дневната и тогава действително ми беше безразлично. Сега за първи път поглеждам
съзнателно на тази дневна. Сребристата лампа. Всъщност е
отвратителна. А двете бежови канапета отиват много повече
за чакалнята на някоя рекламна агенция, отколкото за една
дневна. Стените излъчват болнично бяло, растение няма нито
едно. Плакати или картини: съвсем никакви. Досега изобщо не
го бях забелязвал, защото гигантският ми плазмен телевизор
е непрестанно включен. Това жилище не внушава никаква индивидуалност, абсолютно безлично и студено е, като жилище,
което някой японец, дошъл като гост на панаира, ще наеме за
пет дена, а след това ще си замине обратно. Само дето аз живея
тук от три години. А японец никога не е идвал.
В ъгъла до огромния телевизор все още стои опакованият
фитнес уред, който поръчах с кредитната карта на Фил. Странно. Последните няколко дни той съвсем не се е обаждал. Може
би се е отказал от мен. Ако е така, няма да е чак толкова зле, защото няма да се налага да му плащам мангизите. Допушвам цигарата си, отивам в кухнята и донасям оттам един нож. С него
внимателно разопаковам кашона с фитнес уреда и грижливо
подреждам всичките му части една до друга. До тях поставям
упътването. После се заемам да го сглобя. Един път по погрешка се опитвам да прикрепя част 24 C към 11 A, но не се ядосвам,
а просто разделям обратно двете стоманени тръби и поглеждам
още веднъж в упътването. Когато стигам до дребната част под
номер 30 C, ме обхваща слаб гняв, защото разпознавам номе-
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ра на стелажа в „Икеа“, откъдето трябваше да взема креслото.
След почти два часа съм готов. Уредът е по-малък, отколкото
очаквах. Вероятно, за да може дребният Чък Норис да изглежда
толкова огромен на телевизионния екран. Събирам остатъците
от опаковката и ги оставям на балкона. След това отивам да закусвам. Изяждам една малка купичка корнфлейкс. Докато ям,
преравям цялата опаковка с корфлейкс, търсейки изненадата.
Няма такава. Не са сложили дори една мънинка изненадка. Ето
такива работи ме вбесяват! Щом не могат да измислят никаква
изненада, защо пишат на пакета, че вътре има. Отстраняването
на изненадата трябва да е първата стъпка от гигантския план на
мюсли-мафията за подчиняване на непълнолетните потребители. След време няма и корнфлейкс да слагат в пакета, ами стъклена вата или слама, и въпреки това никой няма да протестира.
Толкова много се ядосвам, че ставам от масата и се връщам в
дневната.
Не съм съвсем наясно какво ще правя оттук нататък. За мислене съм все още прекалено объркан. Затова поглеждам през
прозореца към търговската улица. Един голям кафяв камион на
UPS е паркирал между пекарната и магазина на „Левис“. Дънки
ли доставя или брашно? Камионът потегля, без да мога да разбира какво е докарал. Сядам в креслото и размишлявам дали
съм тъжен.
Не знам.
Дънки. Със сигурност е доставил дънки. Никой не праща
брашно с UPS. Изправям се, още веднъж поглеждам през прозореца и действително: една продавачка подрежда новите чифтове дънки. Доволен, кимам и си сядам обратно.
Прекарвам времето си до обяд в разчистване на полиците
с книгите. Сортирам ги по тематика. Книгата „Не се тревожи,
живей!“ оставям до креслото, отворена на страницата за лимона. Забелязвам, че имам прекалено много пътеводители за
страни, в които все още не съм бил. Повечето от тях започват

228

с буквата Ш. Откривам дори книга за Карибските острови и
я отделям от останалите. Там може би пише и нещо за остров
Сомбреро. Общо единадесет книги имат връзка с предходната
ми работа. Пъхам ги в найлонова торба и ги захвърлям на балкона при опаковката от фитнес уреда. После включвам фурната. Ще има бонфиле със спанак. Като се има предвид, че чакам
цяла вечност, докато стане готово, може да се каже, че е относително приемливо на вкус. Забелязвам обаче, че съм забравил
да си купя гарнитура. След като съм се нахранил, запалвам цигара и пак поглеждам през прозореца. Сега вече си представям
как се чувстват пенсионерите, които някак си трябва да изкарат
деня до края. Все пак не си слагам възглавница под лактите, дотам още не съм стигнал!
– Дотам още не съм стигнал! – казвам си тихо на глас.
Двете продавачки от пекарната до магазина за дънки пръскат витрината със спрей, който имитира сняг. Изписват общо
осем звезди и очертават снежна рамка по края на стъклото. После закачат един гирлянд с лампички във формата на светещи
дядоколедовци. Аз не се радвам особено, защото така ми е много по-трудно да виждам какво става вътре в пекарната. Разочарован, сядам обратно в креслото. Бих могъл да пробвам фитнес
уреда, но някак нямам желание. Може би, защото току-що съм
се нахранил. Замислям се дали да не включа за малко мобилния
си телефон, за да видя дали някой не ми се е обаждал. В крайна
сметка обаче решавам, че твърде много ме е страх от това, да не
би да се окаже, че никой не ми се е обаждал, и решавам да не го
правя. Изпълват ме съмнения относно доброволната ми изолация. Какво ще правя изобщо през следващите дни? Да ида на
почивка? Но нали тъкмо бях на почивка и се връщам толкова
уморен от нея? Освен това ще трябва и пред полицията да се
явя, заради историята с откраднатия телефон. Въобще не искам да мисля за това. Първо трябва да се успокоя.
А за тази цел е най-добре да остана в позната обстановка.
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За да се разсея, събирам всички цветни хавлиени кърпи, които
успявам да намеря, пъхам ги в пералнята и я включвам на 60
градуса. Забелязвам още четири допълнителни програми: предпране, омекотяване, кратко пране и петна. Бутонът „петна“
ми е съвсем неизвестен. Дали функционира изобщо? Отварям
вратичката, измъквам една бяла кърпа и я заливам с малко останало от вчера червено вино. След това набутвам кърпата обратно, сипвам перилен препарат и настройвам програматора на
„петна“. Като възнаграждение за чудесната идея си правя едно
кафе и сядам с него в креслото. Едва след като съм изпил кафето до края, си запалвам цигара. Трябва пестеливо за използвам
запасите, които са ми останали.
Когато изгасям цигарата, ми хрумва идеята да изрина кухнята от боклуци. Вземам един стол от дневната и се покатервам до
най-горната полица на шкафа с храните. Невероятно е какво се е
събрало там с годините. Повечето неща трябва да се изхвърлят,
защото са с изтекъл срок на годност. Елиминирам една опаковка гранясал ориз марка „Ризетти“, годен до 12.2003, консерва
риба тон с годност до 2002 година и буркан „Натурално кисело
зеле от туршиите на баба“, произведено през 2000-та година.
Номер едно в класацията обаче, заема едно засъхнало пластмасово шише „Бързата пчеличка, мед от горски цветове“, който
според етикета е станал неизползваем още през ,99-та. След едночасово сортиране и общо шест почистени лавици, най-после
държа в ръце победителя в състезанието по гнусотия, годен до
юли, 1991 г. Това е една жълто-червена опаковка „Маги Фикс
Броколи“, на която пише „Идеално и за карфиол“. Една опаковка от миналото хилядолетие, само си представете! 1991-ва,
освен това означава и че заедно с тази опаковка три пъти съм
сменил жилището си! Невероятно! Другото, което намирам за
удивително в моя пакет „Маги Фикс Броколи Гартен“, е надписът „Идеално и за карфиол“. Значи какво? За ЕДИН зеленчук
е било произведено, а за ДРУГ е идеално? Или пък е съвърше-
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но все тая върху какво го сипваш това чудо? Ако е така, тогава
вместо „Маги Фикс БРОКОЛИ Гартен“ на пакета спокойно
можеше да пише „Маги Фикс КАРФИОЛ Гартен“ с препоръката „Идеално и за броколи“, но по всяка вероятност преди
това е имало маркетингово проучване, заради което са решили да напишат в заглавието „броколи“, защото „карфиол“ звучи
прекалено по немски, напомня за следвоенните времена и за
току-що лустросани наемни жилища и работнички, които искат да се подкрепят със зелева супа, преди да запретнат ръкави
за възстановяването на отвсякъде съсипаната Германия. Каква
дързост само, какво хладнокръвие, с което интернационалната
мафия на фирмата „Гартен“ е готова да съсипе идентичността
на цяла една нация с помощта на произволните си продуктови
описания! Преписвам си номера за връзка с клиенти, преди да
оставя пакета до печката. Когато като награда за чудесно свършената работа, си запалвам цигара, пералнята започва да писука, за да я разтоваря. Изваждам мокрите кърпи в един леген
и се радвам, че петната от червено вино наистина са излезли.
След това подреждам кърпите на различни места из жилището,
за да съхнат. Настроението ми се подобрява още повече, когато забелязвам, че вече е минало пет часа. След по-малко от час
мога да си включа фурната за пицата!
Хубав ден. Доволен съм. Пицата не е толкова вкусна, колкото снощи. Успокоявам се с мисълта, че вече знам какъв е вкусът
ѝ в действителност. Този път се справям с цялата бутилка червено вино. Изпивам я съвсем бавно, седнал в креслото. Много
ми се иска да се отпусна, но не ми хрумва нито една ясна мисъл.
Всичко кръжи и жужи наоколо ми: Даниела, Флик, Бухала и
бившата ми работа, дребничкият мъж, ченгетата сухари, корнфлейксът без изненада и недоволните работнички, изгонени от
маркетингово заседание на фирмата „Маги“. Започвам да пия
малко по-бързо, за да пропъдя шантавите мисли. Получава се и
след малко вече съм заспал на креслото. Сигурно мога да пред-
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ложа прастарата си опаковка „Маги Фикс“ на някой аукцион
по интернет? Три, две, едно – твоя е! Ха-ха! Така ще си върна
парите. Все ще се намери някой и друг откачен тексасец, който
ще плати милиони за нещо подобно. Радвам се, че усамотението ми вече е дало първите си плодове. Само като помислиш
малко и проблемите се разрешават от само себе си. Дори и без
лимонада. Докато си фантазирам какво ще направя с всички
тези пари, един злобен сънчо ми изсипва цял камион пясък в
очите.
За втори път сънувам лифта и остров Сомбреро. Кабинката
ми леко се приземява на брега на острова. Топъл, влажен вятър
повява през надупчената ми кабинка. Вече съм изял по-голямата част от страничните стени. Когато пристигам на спирката,
една риба тон в костюм претегля остатъка от кабинката ми и
ми връчва сметка от 92 евро за изядените части хрупкаво тесто. Протестирам, тъй като това ми се струва твърде скъпо, като
се вземе под внимание качеството на получената услуга. Рибата тон подчертава, че тестото е приготвено по уникален метод
на печене и че си струва цената. Връчват ми една тротинетка с
номер 30 С и аз се запътвам след една по-дребна риба тон, която трябва да ме отведе до новото ми работно място – огромна
опаковка „Маги Фикс“ с размерите на двоен гараж. Оставяме
тротинетката отпред и влизаме вътре. Рибата тон има мустаци и мирише на евтин спортен афтършейв. Посочва ми един
куп с инструменти, връчва ми едни трион и ми посочва някакъв дънер. „Скъси го наполовина!“ нарежда ми тя. Аз кимвам и
прерязвам дънера през средата. Рибата тон изглежда доволна и
отпрашва с моята тротинетка. Малко след това стоварват още
много дънери, които трябва да скъся наполовина. Радвам се, че
са ми дали такава лека работа и се захващам да я върша с голямо усърдие и концентрация. Вечерта рибата тон се завръща, за
да проконтролира работата ми. Оглежда дънерите и клати глава. Едва сега разбирам, че нито веднъж не съм улучил средата,
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а винаги съм отрязвал или твърде много, или твърде малко от
дървото.
– Ах, Саймън – въздъхва рибата тон, – защо винаги правиш
такива глупости?
После си тръгва с тротинетката в посока към лифта. Аз си
изрязвам едно единично кресло, сядам в него, заспивам и сънувам, че се събуждам.
Отново е точно шест часа. Малко съм си сърдит, задето
не мога да спя повече. Така няма да си почина кой знае колко. Чувствам се омекнал и отпуснат. Дали не идва от съня? Все
пак доста дънери разрязах с триона. Учудвам се, че така добре
си спомням всичко, и си приготвям кафе. Докато машината се
дави с кафето, отивам на балкона и гледам към задния двор.
Страшно студено ми е, защото съм облечен само с шортите
и с тениската си на Ал Бънди. Все пак се прибирам на топло,
едва когато съм допушил докрай цигарата си. Отново нямам
идея какво да правя до закуската. Мога да изтегля закуската
за по-ранен час, но тогава пък ще остане твърде много време
до обяд. Затова вземам книгата, в която пише как да не се тревожиш. Тая работа с лимона си остава пълна загадка. Когато
животът ви поднесе лимон, направете си лимонада. Е, и после
какво? Оставям обратно книгата, защото ме напряга и защото
преди да я прочета, трябва да си намеря друга книга, която да
ми обясни как да събера енергия, за да прочета подобна книга докрай. Тогава ми хрумва една страхотна идея. Измервам
колко крачки трябва да направя, за да стигна от прозореца на
дневната до балкона в кухнята. Без обувки са 37 крачки. С жълтите маратонки „Адидас“ са 41 крачки. Повтарям измерването с всички чифтове обувки, които имам. С кожените обувки
правя 39 крачки, а с червените маратонки „Пума“ – само 38.
Странно, при положение че всички чифтове ми стават еднакво
добре! Няма ли от това да стане страхотно ТВ шоу? След малко
по RTL: Премери жилището си! И веднага след това: Премери
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жилището си! – разговор в студиото. Трябва да се обадя на Фил
и да му продам идеята.
Когато става осем часа, изяждам порцията корнфлейкс. Този
път отварям втория пакет, но и в него няма никаква изненада.
Чашата наистина преля! Ако мюсли-мафията си мисли, че на
плебеите всичко им харесва, значи жестоко се лъже. Включвам
мобилния си телефон, настройвам опциите за SMS на „Изпрати до всички адреси в указателя“ и набирам: „ВНИМАНИЕ!
НЯМА ИЗНЕНАДА!“ След това натискам ИЗПРАТИ и изключвам обратно телефона. Прибирам мръсните съдове в миялната машина, връщам се на балкона и изкрещявам към задния двор:
– Няма изненада!
Така мога да предупредя още повече хора за злите козове на
мюсли-мафията. А може би наоколо живее някой, който работи във фирмите производители. Тогава съвестта ще го загризе.
Забелязвам, че на балкона се усеща миризма на „Макдоналдс“.
Много странно, тъй като най-близкият филиал се намира на
поне сто метра оттук! Ако АЗ взема да сготвя нещо, което мирише в диаметър от сто метра, само след десет минути здравните служби ще ми позвънят на вратата. Влизам си обратно на
топло и не правя нищо повече. За обяд има бонфиле със спанак, абсолютно същото на вкус като вчерашното. Следобеда
прекарвам застанал до прозореца. Гледам надолу през улицата.
Между 14 ч. и 14.30 ч. пред пекарната от ляво на дясно преминават общо 256 минувачи. Интересно! Донасям калкулатор и
пресмятам колко души минават за едно денонощие, като умножавам цифрата по 48. Получавам 12 288 минувачи, които преминават от ляво на дясно покрай пекарната. Ясно ми е, че това
естествено не може да е така, тъй като нощем почти никой не
минава покрай пекарната, със сигурност не и от ляво на дясно.
Размишлявам колко ли са в действителност. 50% ли да извадя
от цифрата или 60%? Решавам да проуча въпроса из основи.
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Понеже не мога да броя минувачи в продължение на 24 часа,
преценявам, че ще броя през първите 30 минути от всеки час, а
после ще умножавам резултата по две. Така ще получа относително прецизно изчисление на реалния брой минувачи, със сигурност много по-прецизно от рейтингите на телевизионните
предавания или дори от избирателната активност в 18 ч. вечерта. Донасям си тефтер и молив и зачаквам да дойде моментът,
в който да започна да броя. Преброявам 312 минувачи между
три и три и половина, 367 между четири и четири и половина
и така нататък.
Тъй като сега съм страшно зает, естествено, вече не мога да
ям тогава, когато искам. Трябва да проявя гъвкавост в организацията на времето си и да действам изключително спонтанно.
Ето това очаквам от себе си. Затова включвам фурната малко
преди смяната в шест, слагам пицата вътре точно в 18.30 ч.
(277 минувачи) и я изяждам в седем без петнадесет. Така точно
в седем съм готов за следващия пост. Прекарвам вечерта, като
в половинчасовата пауза изпивам една малка чаша вино и начертавам с дебел маркер осите X и Y върху бялата стена на дневната. Така ще мога графично да изобразя онова, което голите
цифри не разкриват: драматичния спад на минувачите след
часа, в който магазините затварят! В девет и половина за първи
път цифрата се срива под 100! Нищо чудно, при положение че
повечето магазини затварят някъде около 20 ч. – вече почти
никой не минава. Информация, за която всички търговци на
дребно в Германия със сигурност биха платили милиони. Записвам това до идеята за шоу по RTL. Към полунощ се опитвам
да поспя в половинчасовите паузи. Настройвам будилника си
всеки път на без 5, за да мога да бъда буден в началото на смяната и да продължавам да броя. Обаче съм твърде напрегнат и
изобщо не мога да спя. Не чувам будилника в 4.55, толкова съм
уморен. В девет часа отново съм до прозореца със списъка на
минувачите в ръка. Не съм сънувал нищо. Протягам се и раз-
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мишлявам дали да не отида в леглото. Ако продължа броенето
на следващата нощ в пет, тогава изчислението пак би могло да
се използва. Едва ли има голяма разлика между потока минувачи в сряда сутрин и този в четвъртък сутрин. Лягам си и моментално заспивам.
Сънувам съдебен процес на остров Сомбреро, на който заради погрешно разрязани дънери получавам присъда от три години затвор без капак на тоалетната чиния. Има съдебни заседатели като в Щатите, всичките са риби тон в костюми. Съдията е Флик. Той обявява присъдата и удря със синьото си чукче
на „Шалке“. Чук, чук, чук. Отново и отново. Все още крещя, че
съм невинен, когато се събуждам разтреперан. Завивам се през
глава, но чукането продължава. Странно. Надниквам над одеялото. Всичко си е като в моята стая – няма съдебни заседатели,
няма съдия, няма телевизионен екип. Със сигурност все още
чувам остатъците от рибения си кошмар, но виждам картини
от реалността. Чук, чук, чук, прави съдията Флик. Чукането без
съмнение долита откъм вратата. Поглеждам часовника. Малката стрелка показва десет. По това време със сигурност се провеждат съдебни процеси, гледал съм го по телевизията. Колкото се може по-тихо се измъквам от леглото и се приближавам
до вратата.
Чук, чук, чук.
Внимателно поглеждам през шпионката. Пред вратата стои
Флик и гледа в пода. За най-голямо мое учудване не е облечен
като съдия, а точно както обикновено. В едната си ръка държи
шарен пакет. Дали ме е чул? Още веднъж надниквам през шпионката. Флик се е вторачил все така неподвижно в пода. Внимателно тръгвам обратно към спалнята и се свивам на кълбо под
одеялото.
– Саймън! Там ли си? – вика Флик, без да чука повече.
Кимвам. Ужасно е, когато не можеш да пророниш и дума.
„Горкото момче!“, мисля си аз и не отивам да отворя. Сигурно
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е много разтревожен. Ще му се обадя някъде идните месеци и
ще изясня всичко.
– Саааймммъъън, да му се не види!
Чукането престава, после чувам как вратата на асансьора
се отваря и се затваря обратно. Слава Богу! Отпускам се и си
поемам дълбоко въздух. След известно време дори успявам да
заспя и така прекарвам два часа, без да сънувам.
Почти е станало време за бонфилето, когато се събуждам и
отивам под душа. Цяла минута стоя в душ кабината и размишлявам в недоумение защо къпането днес е толкова странно.
След това установявам къде се крие причината и пускам водата.
Засмивам се, защото ми хрумва как мога да скроя страшен номер на козметичната мафия, а е още едва обедно време! Слагам
си душ гел на косата, а с шампоана натърквам цялото си тяло!
Не са минали и няколко секунди, когато забелязвам, че няма съвършено никаква разлика. Ха! И кой установи това? Саймън!
Ако всички постъпват като мен и просто разменят шампоана и
душ гела, тогава какъв ли хаос ще настъпи в „Лореал“ и сред останалите! Ще си седят тъпо в огромните си конферентни зали
и няма да могат да говорят за друго, освен за криза. От друга
страна: ще им струва една добра сума да ме накарат да се откажа от тази революция. Незабавно трябва да си запиша идеята,
е, не че ще я забравя. Когато кожата ми се сбръчква от влагата,
спирам водата и стъпвам върху жълтата си постелка за баня.
Още веднъж се обръщам назад и впервам поглед в кранчето.
Кой е казал, че водата трябва да е спряна, преди да излезеш от
душ кабината? Не трябва ли водата да си тече, както навсякъде
другаде в природата? Нали водата е живот? А животът е движение? Пускам душа обратно, подсушавам се и обличам бежовия
си спортен анцуг от „Адидас“. Когато ми идва наум, че аз ще
бъда този, който ще плати изтеклата вода, отново спирам душа.
Отивам в кухнята и си приготвям кафе. В панера за плодове
все още лежи лимонът „Не се тревожи, живей!“ Замислям се
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дали да не си направя лимонада. Все пак книгата е бестселър,
току-виж ми помогнало. Изстисквам лимона в една чаша, добавям захар и вода. После го разбърквам и изпивам. Вкусът е
отвратителен. Много благодаря, господин Карнеги. Оставям
чашата и включвам фурната за бонфилето със спанак. После
отивам обратно в дневната, сядам върху „Чък Норис Тотал“ и
изпушвам една цигара. Наричам упражнението Горно никотиново свиване.
Когато след десет минути слагам във фурната дълбоко замразената буца бонфиле, от вратата отново долита почукване.
Чук, чук, чук.
Не може ли да ме оставят на мира поне един път в годината? Промъквам се до шпионката. Отпред стоят Флик и Паула,
съпровождани от двама души в униформи от пожарната. Това
пък какво трябва да значи? Нищо не гори! И водата не тече!
Чук, чук, чук.
На каданс се връщам обратно в спалнята и затварям вратата. Пропълзявам под одеялото и заемам новооткритата си поза
– свит на кълбо. Дори през одеялото и двете затворени врати
чувам гласа на Флик. Звучи малко по-неспокойно, отколкото
сутринта.
– Саймън, отвори, идиот такъв!
Друг мъжки глас извиква:
– Господин Петерс, вкъщи ли сте?
Поклащам отрицателно глава и свивам коленете си още
малко. Защото за непознати униформени мъжки гласове по никакъв начин не съм вкъщи.
– Ако не отворите, ще разбием вратата! – крещи мъжкият
глас.
Това, естествено, не ме устройва. Става ми ясно, че трябва
да направя нещо, така че ситуацията да не ескалира. Показвам
глава изпод одеялото и изкрещявам колкото мога по-силно:
– Няма пожаааааааар!
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Право в десетката! Тишина. После Флик извиква още
веднъж „Саймън?“ и пак чука на вратата. Няколко секунди
по-късно чувам звук от някаква машина, която прави кррррррццццццтттт, после нещо изскърцва. Тогава гласът на Флик
долита съвсем отблизо.
– Сааааймън? Тук ли си? Саймън?
Мъжкият глас казва още веднъж:
– Господин Петерс?
Вцепенен като дълбоко замразено бонфиле в алуминиева
опаковка, оставам да лежа в леглото. Ако запазя пълна тишина
и не помръдвам, може би гласовете ще изчезнат. За всеки случай дори спирам да дишам.
– Фурната е включена! – чувам гласа на Паула, а Флик извиква:
– Значи трябва да е тук някъде!
Все така задържам дъха си. Ще издържа още няколко секунди в това положение. Не могат да ме намерят. После някой издърпва одеялото и пред мен се появяват стъписаните лица на
Флик и Паула.
– Как я карате? – засмивам се аз, сякаш съм ги срещнал в
обедната почивка. Тогава Флик ми зашлевява една плесница.
Най-после!
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Над тясната ми кухня е надвиснала потискаща тишина. Аз и
Паула седим на кухненската маса. Ще рече, Паула седи и пуши.
Аз само си седя. Единственото, което чувам, е механизма на
кухненския часовник.
Так, так, так.
Секундите отекват като плесници. Вперил съм поглед през
Паула и през тишината, право към някакво мрачно нищо. Ако
не знаех, че това е моята кухня и че срещу мен е седнала най-добрата ми приятелка Паула, щях да съм готов да се обзаложа, че
всъщност изобщо ме няма тук.
Иска ми се секундите да бяха седмици. Тогава със сигурност
всичко щеше да се оправи много по-бързо. Може би Флик ще
се върне и ще ми залепи още един шамар. Той обаче си тръгна
и подбра със себе си и униформените мъжки гласове. Остана
шареният му пакет, една сметка за 300 евро, дължими на пожарната команда, и Паула в бяла блузка с ламена нишка. Отпред
пише Miami Beach. Защо пък не? Звучи много по-хубаво от Айзенхютенщат.
Нямам и най-най-бегла представа какво да кажа. Тогава Паула бута стола си настрани, поема дълбоко въздух и казва:
– Така ли си представяше 30-тия си рожден ден?
– Какво? – раздразнено питам аз. Съвсем обезкуражен,
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впервам поглед в Паула.
Так, так, так.
Скачам и грабвам мобилния си телефон. Няколко безкрайни секунди по-късно дисплеят съобщава: 14 декември. Моят
рожден ден, няма съмнение.
– Ох! – произнасям аз, крайно неуместно за подобен случай. Почесвам се по темето и поглеждам към Паула. Тя ме гледа
така, сякаш вижда Пришълеца, който току-що е пропълзял в
кухнята през вентилационната шахта и се е настанил да чака в
засада върху керамичния плот на печката.
– Неее, как така? – изстенвам аз.
– Така, така! – казва Паула, става и ме прегръща. Оставям
мобилния и с все сили я притискам към себе си.
– Честит рожден ден, откаченяко! – прошепва ми тя в ухото.
Гласът ѝ много особено трепери, докато изрича това. В този момент телефонът съобщава за пристигналите съобщения.
Пийп, пийп, пийп, пийп...
Откъслеци от мисли се вихрят в главата ми, пулсът ми се ускорява, онова, което се случва в стомаха ми, също не е особено
приятно.
– Трийсет! – простенвам аз, пускам Паула и се стоварвам
обратно върху кухненския стол.
– Трийсет! – кима Паула и също отново сяда.
Взимам телефона и виждам, че имам 14 пропуснати обаждания. Съобщенията са над двайсет. Прочитам едно от Лала: Да
чистя ли утре? Не се обаждаш по телефона. Честит рожден ден
също! Лала.
Представям си Лала, която повдига една голяма празнична
торта, за да почисти под нея. Паула прекъсва тази ненужна мисъл.
– Наистина се разтревожихме, Саймън! Флик и аз и... Фил
също, ние... така де, помислихме си най-страшното!
– Че съм минал към Водафон?
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– Идиот! Много добре знаеш какво...!
– Че съм се хвърлил под влака? Не се тревожи! Само, защото
съм без работа, не мога да си намеря жена за нищо на света и
финансовото министерство скоро ще ми измъкне килимчето
изпод краката – не, за такива работи няма да се самоубия!
– Добре!
Запалвам цигара и вдишвам дълбоко дима.
– Какво означаваше това съобщение „Няма изненада“?
Флик и Фил също много се чудиха.
– Това беше предупреждение! – отвръщам аз.
– Разбира се – кима Паула разбиращо. Радвам се, че поне
Паула все още ме разбира.
Искам да се изправя, но усещам, че нямам никаква енергия,
точно като скапаните зайци от рекламата на „Дюрасел“, които
изпокапват на последните метри, защото са позволили да им
сложат някаква кофти батерия в корема. Може би собствената
ми батерия е кофти? После си спомням за рождения ден.
– Трийсет! – изричам.
– Стига де, можеше да е по-лошо! – опитва се да ме успокои
Паула.
– Нима? И кое е по-лошо?
– Четирийсет!
– Ще ме скъсаш от смях!
През кухнята преминава течение и входната врата се удря в
стената. Като на забавен кадър се изправям и отивам да я затворя. Чувствам се още по-замаян. Някой ще бъде ли така добър
да ми мушне един „Дюрасел“ в коремчето? Не мога да затворя вратата, тъй като ключалката е изтръгната. Просто нямам
думи! Затварям я, доколкото е възможно, и подреждам няколко
тежки стола отпред, така че да не се отваря обратно. После се
връщам в кухнята и хвърлям изпитателен поглед към фурната.
Бонфилето е вече кафяво, хрупкаво и готово за ядене. Жалко,
че вече не съм гладен.
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– Готово е – заявявам безизразно, отварям вратичката
на фурната и си слагам жълтата кухненска ръкавица с Барт
Симпсън, за да извадя манджата. Паула седи неподвижно на
стола и ме наблюдава. Очевидно доста ѝ приличам на Пришълеца. Един бледен, хилав Пришълец с кофти батерия в корема...
– Донесохме ти подарък! – казва Паула и вдига шарения пакет. Аз пускам горещото алуминиево фолио върху чинията си и
свалям ръкавицата.
– За мен?
– Разбира се, че за теб! От Флик, от Фил и от мен!
– Вие ми носите подарък?
– Ами ти имаш рожден ден. А ние сме ти приятели. А рожден ден плюс приятели е равно на подарък, поне в повечето
случаи!
Това звучи смислено. Вземам нещото с размери на кутия за
обувки и сядам на стола. Разкъсвам опаковката и повдигам капака. Отдолу има лист тънка бяла хартия, в която е увит някакъв
син плат. Платът представлява фланелка на „Шалке“. Обръщам
я. На гърба под номер 30 вместо име пише ПЪЛЕН ИДИОТ.
– Идеята е на Флик! – оправдава се Паула и понеже аз гледам
като костенурка пред влакова линия, добавя: – Предполагам,
че това означава предложение за мир.
– Благодаря! – казвам аз и оставям фланелката настрани. –
Прекрасен подарък!
– Я да видим? – казва Паула и отгръща с пръст ръба на опаковката от бонфилето.
– Мое си е! – казвам аз и придърпвам чинията към себе си.
После пробивам няколко дупки във фолиото, за да може парата да излезе.
– Значи аз съм пълен идиот, така ли? – питам тихо.
– Честно казано: в последно време да.
– Наистина ли?
– Да!
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– Ммммм...
Замълчаваме за кратко. Отново вдигам фланелката и виждам, че от задната страна Флик, Паула и Фил са се подписали
с дебел черен флумастер. Преглъщам и поставям фланелката
обратно в кутията толкова внимателно, като че ли може да се
счупи. После поглеждам към Паула, която изглежда не ме изпуска от очи.
– Какво да правя оттук нататък? – питам аз. – Имаш ли някой съвет на Паула? Някой, който работи. Имам предвид, понеже някак си се чувствам съвсем... така де...
– Преебано?
– Да!
– И аз така мисля.
– Е, и тогава...
Ставам и отивам до прозореца. В съответствие с настроението ми отдел „Графика“ на Бог е боядисал небето над задния
двор в мрачно сиво. На един балкон, на цели петдесет метра
от тук, стои някакъв лекар в бяла престилка и пуши. Може би,
ако му помахам, ще ме забележи и ще ми предпише цяла кофа
антидепресанти? Обръщам се отново към Паула.
– Какво да правя?
– Ами просто престани да се държиш като пълен идиот,
поне за малко.
– О! Това е чудесно. Чудесен съвет!
– Виждаш ли? Ето сега пак се държиш като пълен идиот.
– Извиня‘ай!
– Няма проблем...
Запалвам си още една цигара и се опитвам да вдъхна наведнъж колкото се може повече никотин. Нали отровата имала
нужда само от няколко секунди, за да стигне от белия дроб до
мозъка, където да произведе успокоителния си ефект. Чакам,
но нищо не се случва.
– И как става тази работа, човек да не се държи като пълен
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идиот?
– Нямам представа. Според теб как?
– Да прегърнеш света, да обичаш хората, винаги да се усмихваш?
– Пълен идиот!
– Да се молиш ежедневно, да ядеш много плодове и да не си
хвърляш фасовете на детската площадка?
– Все още пълен идиот!
Вдигам рамене.
– Тогава нямам идея! Кажи ми!
– Може би ще помогне, ако поне за една секунда на ден не
мислиш за себе си.
– Искаш да ти дам назаем „Пежо“-то?
– Знаеш какво имам предвид!
– Да – отвръщам аз. – Предполагам, че знам!
Още веднъж поглеждам към балкона с лекаря. Той си е отишъл.
– Какво прави през цялото време тук? – пита ме Паула.
– Броих минувачи и мерих жилището, предимно.
Мълчание.
– Но ти знаеш колко е голямо.
– В квадратни метри – да, но не и в крачки.
– Ох!
Споглеждаме се безмълвно.
– Имаш ли някакви планове за днес, Саймън?
Поклащам глава.
– Ние бихме искали да излезем заедно с теб!
– С мен??
– Да, с теб! Или искаш да прекараш толкова важен рожден
ден като броиш минувачи?
– По-скоро не!
Паула се изправя и взима якето си от стола.
– Тогава, значи, имаш ли някаква идея за голямата вечер?
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Ирландски пъб или нещо такова?
Объркан съм. Всичко се случва на бързи обороти. Толкова
много информация за толкова кратко време: пожарна, рожден
ден, пълен идиот, а после хора искат да празнуват с мен!
– Ирландският пъб е смотан! – казвам.
– Тогава къде?
– Ще ти се обадя и ще ти кажа.
– Окей – казва Паула и прави няколко крачки по посока
към онова, което някога беше вратата. – И... ще се радваме, ако
по изключение вземеш, че се появиш, при положение, че се срещаме заради теб!
– Ясно. А ти? Къде отиваш?
– На работа. Нали ще ми кажеш къде ще се срещнем?
– Ще кажа! – обещавам аз.
– Добре! И... всичко ще се оправи!
– Благодаря за подаръка!
Отварям вратата, Паула ме прегръща още веднъж и излиза.
В този момент взимам решение да празнувам рождения си ден.
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Първият ми гост тази вечер е дребничкият мъж със сивия
костюм. Вместо куфарчето си обаче, носи една каса „Кьолнско“. Подавам му ръка.
– Каква изненада! – заеквам аз.
– Здравейте, здравейте! – смее се дребничкият мъж и отказва да ми пусне ръката. – Ама вие сте облечен във фанелка на
„Шалке“?
– Така изглежда – казвам аз и наблюдавам как дребничкият
мъж се опитва да затвори вратата.
– Счупена е – предупреждавам го.
– Невероятно! – заявява той, докато съблича палтото си. –
За първи път ми се случва да ме покани някой, на когото съм
искал да спра тока! Но преди това – честит рожден ден!
Аз благодаря, оставяме касата с бира на балкона и отваряме
първите две бутилки. Какво, по дяволите, се случва тук? Как
така този тип се е оказал в жилището ми? И откъде изобщо
знае, че имам рожден ден? Не чакам дълго, за да разбера това.
– Ами, как да ви кажа... Беше изненада това съобщение от
вас! – избъбря дребничкият мъж и си взима цяла шепа снаксове от купичката.
– Един момент! – казвам аз.
Хуквам към дневната и панически търся телефона си. Оста247

вил съм го на креслото. С разтреперани пръсти отварям папката с изпратените SMS-и. Действително, поканата за рождения ден е била изпратена и до номера на дребничкия служител.
Докато преглеждам опциите и настройките на съобщенията, у
мен се надига мрачно предчувствие. После то се потвърждава.
Изпратил съм поканата за малкия импровизиран празник не
само до Флик, Фил и Паула, а до всички адреси от указателя.
Вината, без съмнение, е на мюсли-мафията! Ако бяха сложили
поне една съвсем мъничка изненадка в опаковките на тъпия
си корнфлейкс, това нямаше да се случи. Разтреперан от гняв,
започвам да преглеждам един по един номерата от указателя.
Повечето едва ли са получили съобщението, защото са стационарни телефони. Поне така се надявам, когато подминавам
номера на „Такси Кьолн“. Колко таксиметрови шофьори има
в Кьолн? Хиляда? Две хиляди? Направо ще се изложа с единствената каса бира, която имам.
– Наред ли е всичко? – наднича дребничкият мъж от кухнята.
– Перфектно! – извиквам в отговор.
Същинският мащаб на тази лъжа ми се изяснява едва, когато дочувам от антрето един познат кокоши кикот. Още преди
да успея да се метна през прозореца, на вратата ми са се появили безобразно натруфената Дьорте и официално спретнатата
Лала. Лала показва две големи купи салата, а Дьорте, точно
толкова невротична, колкото и напудрена, ми подава две бутилки бяло вино.
– Веднага трябва да се сложат в хладилника! – поздравява ме
тя. – Иначе ще се стоплят, разбираш ли?
Едва след това, тя очевидно си припомня по какъв повод е
била поканена и писва на ухото ми пронизително:
– Ах, мили Боже! Честит рожден ден, Саймън!
И като че ли така не е достатъчно зле, залепя ми и една целувка на бузата.
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Като в транс приемам купите със салата и благопожеланията от Лала и хуквам към дребничкия мъж. После представям
тримата един на друг и пускам парти музика.
Вратата се отваря и влизат двама бивши съученици от училище, които не съм виждал от последната среща на класа насам.
– Саймън, човече, още ли си жив! – виква единият, а аз отговарям:
– Разбира се, че още съм жив!
Подавам им две бири от касата на дребничкия мъж, после
се заприказваме нещо за даскала по физика. Когато няколко
минути по-късно пристигат още моят хазяин, някаква мадама,
която помня от един маскен бал и двама клиенти от центъра
на Т-Мобайл, се отказвам от всяка съпротива. Какво друго би
могло да се случи тъкмо на мен? Как иначе – „Няма изненада!“
Трябва да се примиря с мисълта, че представлявам ходещо въплъщение на закона на Мърфи.
Приемам благопожелания и от хазяина, а мадамата от маскения бал ме пита дали се сещам коя е тя.
– Ти си пияният слънчоглед, който повръщаше до оградата
пред фризьора – казвам аз и изглежда съм познал. Слънчогледът кима, кикоти се и ми подава една бутилка саке. После отиваме в кухнята. Партито върви добре, никой не стои и не се
помайва тъпо, като изключим мен самия. Съученикът, който се
учудваше, че все още съм жив, ме удря по рамото. Изглежда си
точно както някога, само дето има по-малко коса и по-големи
мустаци. Все още говори малко на диалект, милият! Само как
се казваше не си спомням.
– Супер покана, жестоко, наистина! И още веднъж честито!
Получавам една зелена картичка с надпис: от Ханес и Ено
за Саймън.
– Отвори я, де!
Много ми се щеше да зная кой от двамата беше Ханес, и кой
– Ено. Отварям картичката и виждам, че съм получил безпла-
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тен годишен абонамент за някакво списание, което се нарича
„Дивеч и кучета“. Нямам ни най-малка идея за какво би могло
да става дума в такова списание. Съученикът ме гледа с очаквателна физиономия.
– Много благодаря, страхотно! – казвам аз.
– Аз съм в редакцията, Саймън, и е лесно да получа абонамент. Не се ли радваш?
Явно не изглеждам достатъчно доволен от безплатния си
абонамент за списание „Дивеч и кучета“.
– Разбира се! Много!
– Виж, Саймън, ако предпочиташ абонамент за „Риба и
кука“ или за „Зеле и ряпа“, няма да е никакъв проблем!
Аз поклащам глава.
– „Дивеч и кучета“ е жестоко! – казвам.
Другият съученик се приближава и подчертава, че и той е
участвал в абонамента. Аз повтарям „Благодаря, много мило
от ваша страна“, закрепям талона за абонамент на магнитното
табло, но така и не разбирам кой от двамата е Ханес, и кой –
Ено. Отивам на балкона и си взимам още една бира от касата,
която е вече почти празна. Незнайно как обаче, до нея се е появила нова. Хазяинът ме потупва по рамото и ме пита какво се
е случило с бравата на входната врата. Казвам, че ще му обясня
по-късно и усмихнат му тиквам в ръцете бутилка бяло вино и
тирбушон. Междувременно Лала проверява колко ролки кухненска хартия са останали. До нея Дьорте се залива от хилеж,
заедно с дребничкия мъж. От колоните тътне някаква песен на
групата „Ние сме герои“. В този момент на вратата се появяват
Флик и Паула. Флик ме вижда и веднага се ухилва, защото съм
облечен с неговия подарък. Първо прегръщам Паула, после,
след кратко колебание, прегръщам и Флик.
– Извинявай за шамара – казва той, като че ли ми поднася
поздрав, – обаче ти си го заслужаваше! А, да, и... честит рожден
ден!
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Аз се смея и го блъсвам назад.
– Взимай една бира и си затваряй устата!
– Какви са всички тези хора?
– Хората ли? Това е телефонният указател на мобилния ми.
Тоест всички, които са вътре.
– Всички?
– Почти. Предполагам, че и останалите ще дойдат скоро!
– Ти си откачен!
– Знам си го и сам! Бирата е на балкона!
И действително. Още и още хора пристигат в жилището ми.
Ненормалният ми фризьор индиец, още един дебел клиент на
Т-Мобайл и една дребничка барманка, която някога по незнаен
повод ми е дала телефонния си номер. По някое време и Фил
се появява. Разбира се, малко преди полунощ, защото така е погъзарско. Облечен е в дизайнерска риза с ресни, защото така
е по-грозно. Като обезпечение, ми връчва една бутилка шотландско малцово уиски.
– Ето... и дано да ти избие глупостите от тиквата! Честит
рожден ден!
Аз му благодаря и с удивление прочитам етикета. Уискито е
от годината на раждането ми и трябва да е струвало цяло състояние.
– Благодаря! – казвам аз и го потупвам по рамото.
– Виж, да не отваряме дума за това... и... ще говорим друг
път, нали?
– И аз така предпочитам – кимам в отговор.
Фил изприпква да поздрави Паула и Флик, преди да поеме музикалното ръководство на вечерта. От „Стерео Тотал“ и
„Фантастичната четворка“ до транс, хаус и хип-хоп за по-малко
от десет секунди. Питам се защо никога не сме се разбирали добре. Всъщност подобно мъжко приятелство между пълен идиот и тотален задник би трябвало да върви доста безпроблемно.
Хазяинът изглежда все по-притеснен по повод съдбата на пар-
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кета и силата на музиката. Успокоявам го с помощта на втора
бутилка вино и го изпращам обратно в кухнята, където той повежда изключително вълнуващ разговор с Лала. Към един часа
ме изненадва Попай от фитнес студиото. Той ми подарява две
тежести от по десет килограма и се разквичава от удоволствие,
когато аз радостно ги изпускам на пода. Показвам му уреда
„Чък Норис Тотал“ и той бърза да го изпробва. Първоначално
сам, после заедно с дребничкия мъж в сив костюм. От кухнята
се носят врява и кокоши кикот. Когато отивам да проверя какво става, виждам, че Фил и Дьорте мятат кръгчета краставица
по стъклото на балконската врата и под крясъците на тълпата
наблюдават кое от двете парчета ще стигне първо до долния му
край.
– Саймън! Ела да участваш в състезанието с краставици! –
изкудкудяква Дьорте в характерната си, всъщност доста симпатична тоналност. Вземам от панера една цяла краставица и я
запращам по стъклото.
– Не става – казвам аз сухо и всички ме освиркват. Междувременно хазяинът гледа все по-кисело. Забелязвам, че с едната
си ръка е прегърнал Лала през раменете. Май ще става нещо!
Само да знаеше тя, горката, колко чистене ще ѝ се отвори! В
крайна сметка този тип притежава доста жилищни блокове.
Промъквам се обратно в дневната. В ъгъла седят Попай и дребничкият мъж и си бъбрят. Ха! Знаех си аз! Когато отивам да
проверя колко още има да свири последното пуснато от Фил
CD с транс музика, забелязвам, че в единичното ми кресло е
седнала бившата ми шефка – Бухала. Изненадан съм, че тя е
била единствената, която не съм забелязал да пристига. Облечена е в кафяви джинси, шарен, тесен пуловер и черни маратонки „Пума“. Освен това изглежда някак променена. Или може
би просто е махнала очилата и си е купила нов сешоар с 5000
вата по-слаб от предния?
– Саймън! Вече бях започнала да мисля, че изобщо няма да
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ме забележиш! – казва тя леко превзето. Аз се разполагам на
облегалката. Гледката на бившата ми шефка, седнала в моето
единично кресло, ми се вижда някак странна.
– Честит рожден ден, преди всичко!
Понеже аз все още се намирам върху облегалката, а Бухала
– в креслото, прегръдката, която следва, е доста необикновена.
– Наистина не те видях – извинявам се аз. – Отдавна ли си
тук?
– Близо час вече!
Едва сега установявам какво е различното у Бухала.
– Контактни лещи? – питам аз.
– От вчера.
– А... и нова прическа, нали?
– От завчера.
Тъй като знам, че след подобни големи промени във външния вид жените стават особено чувствителни, правя ѝ комплимент, като казвам, че сега не изглежда толкова шантаво, колкото преди.
– Беше крайно време за промяна. Все още не съм свикнала
съвсем, но се чувствам много по-добре!
– При всички положения ти стои много по-добре, отколкото с гигантските очила – добавям аз.
– Избрахме ги още с бившия ми приятел.
Тоя трябва много да я е мразил.
– Докато бяхте заедно или след това?
– Ти си все като преди...
Отиваме в кухнята, за да пием нещо, и аз предпазливо я питам дали още е ядосана заради моята история с откраднатия
мобилен телефон. Ченгетата сухари я посетили още веднъж,
питали за това-онова, иначе всичко си било по старому. Безкрайно се радвам, че не съм си записал номера на нито един от
двамата кретени, иначе сега щяха да ми се изтърсят и те с нелепите си куфарчета от изкуствена кожа и евтините си омацотени

253

очила. В хладилника откривам една бутилка шампанско, която
някой е донесъл за подарък, и започвам да отвинтвам запушалката.
– Много съжалявам, че всичко ти се струпа така, но в крайна
сметка...
– Вината си е моя, няма проблем, знам...
Запушалката изскача със слаб звук и аз наливам две чаши.
– Беше много тежко да ти бъда шефка! – въздъхва Бухала.
– Мога да си представя. Предпочитам да те бях срещнал при
други обстоятелства!
Чукваме се.
– Да – продължавам аз. – Отношенията помежду ни никога
не са вървели особено леко. Ти беше винаги... така де... държеше
се като шефка.
– А мислиш ли, че на мен ми е било лесно да ръководя такъв
кокошарник като вас, а?
– Предполагам, че не.
Бухала открива моята опаковка „Маги Фикс Броколи“ с изтекъл срок на годност, която все още се намира до мивката.
– Ха? Идеално и за карфиол? – пита тя.
– Така си е то – казвам аз. – Човек може да го сипе и на двете
– и на броколи, и на карфиол!
Бухала поклаща глава.
– Това е пълна безсмислица! Тогава със същия успех можеха
да напишат „Маги Фикс Карфиол, Идеално и за броколи“!
Вторачвам се в нея така, сякаш току-що ми е съобщила, че
област Тюрингия се кани да изпрати в орбита собствена космическа станция.
Флик минава покрай нас с бутилка бира в ръка и ми смига.
Правя опит да го сритам отзад, но той е твърде бърз. Бухала се
кикоти и си долива шампанско.
– Какво прави днес? – пита ме тя. – Изобщо не си вдигаше
телефона. Звънях ти няколко пъти.
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– Е защо?
– Ами може би, защото искам да разбера как си!
– Наистина ли?
– Да!
– Не ми е хрумвало.
– Обаче си е така. Знам, че често имахме разправии, но...
така де, странно е да не те виждам на работа!
– Ммм...!
– Как върви сега?
– Скапано. Стоях на прозореца и броих хората, които минават покрай пекарната. После мерих с крачки разстоянието от
балкона до прозореца на дневната. Откачено, а?
– При мен 56 крачки! – казва Бухала.
– Ама сериозно ли?
– Щом ти казвам.
– Голямо жилище!
– Малки крачки!
Тя вдига нагоре единия си крак и се смее. Майчице. Тя е
поне толкова откачена, колкото и аз.
Точно като мен.
Сърцето ми прошепва: „Погледни де!“ и някакво тайнствено чувство се промъква в него.
Бухала?
„Саймън, погледни де!“ продължава сърцето. ДААААА!!!
Вече гледам!
Точно като мен.
В този момент се случва нещо. Нещо, на което трябва да
реагирам. Трябва да направя нещо, няма съмнение, при това
веднага. Въпросът е само какво? Какво, по дяволите, трябва да
направи човек, ако на трийсетия си рожден ден изведнъж усети, че пред него най-после стои правилната жена? Ама точно
под носа му?
Много просто. Трябва да събере какъвто кураж му е останал
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и да се постарае да вземе преднина.
Естествено, врявата беше голяма, когато разбраха, че ние
двамата изведнъж сме офейкали. Обаче какво ме интересуват
възраженията на неосведомената тълпа? Може да звучи като
плоска реплика от евтин уестърн, но понякога човек трябва да
направи каквото му казва стомахът. Особено онова, за което на
стари години е установил, че съвсем се е объркало. И най-вече,
когато все още има шанс да го поправи за възможно най-кратко
време. Тогава вече ти става съвсем безразлично дали ще избягаш съвършено пиян, и то в пет часа сутринта, от собствения
си рожден ден.
Пристигнахме. Бавно паркирам колата. Когато най-после
спира, изгасям мотора и поглеждам в огледалото за обратно
виждане.
– Джени Шлунд, мръсна кучко!
Със зла усмивка си запалвам цигара.
– Не ми донесе късмет ти!
Вдигам догоре ципа на якето, слизам от колата и оглеждам
огромната бетонна площадка. Изглежда доста призрачно, когато от всичките три хиляди паркоместа пред „Икеа“ е заето само
едно. Заето от малкото ми жълто „Пежо“, моето единично кресло и аз. Остър като бръснач вятър пронизва лицето и ръцете
ми. Отварям багажника и стоварвам от него Дженилунд.
Затварям капака на багажника и с несигурни малки крачки
извличам креслото през още няколко паркоместа. За последен път прокарвам ръка по меката облегалка. После донасям
бензина. Креслото го попива бързо и безпроблемно. Да излея
цялата туба с бензин на асфалта не е лесно заради ледения вятър. Когато я изпразвам до дъно, донасям от колата цифровия
фотоапарат и червената си запалка. После запалвам креслото.
Един първоначално мъничък пламък пробягва мълниеносно
по тапицерията и нагоре по облегалката.
За да направя по-хубави снимки, се покатервам върху по-

256

крива на колата. Когато поглеждам обратно надолу, от креслото
вече излизат огромни буйни пламъци, твърдо решени да погълнат изцяло причината за злощастието ми. Точно отпред пламтят гигантските букви 30 С. Само след няколко часа първите
нищо неподозиращи семейства от средната класа ще паркират
своите каравани върху съвършено незначителната купчинка
пепел, останала от Дженилунд.
Правя общо три снимки. Най-хубавата ще пратя още тази
сутрин на дългоносия продавач, който превърна живота ми в
ад със скапаното си кресло. Вече имам и анонимен мейл адрес:
pedal_trepa4@gayweb.de.
Дребните мъже най-после ме докараха до там, където винаги са искали да ме видят. Точно на 30.
Добре дошъл в „Необвързан“ пета фаза!
Êðàé
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Никой не е защитен от порастването, дори да е с магически умения, както Валкирия Каин ще се увери лично. Нейният любим немъртъв партньор-скелет Скълдъгъри Плезънт е затворен в друго измерение в компанията на зловещи
богове и е малко вероятно да си прекарва добре. Спасителната мисия е повече от наложителна, но малцина искат детективът с тъмно минало да се върне.
Не стига това, а и лошите пак се опитват да завладеят
света, подпомогнати от армия гладни зомбита и наскоро освободен зъл магьосник с ясен план за отмъщение. А и има
ясно пророчество за скорошния край на света.
Валкирия, ти си на ход...
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Продължението на култовия роман „Заразата“!
Вампирският вирус, отприщен в „Заразата“, вече е завладял Ню Йорк, разпростира се из страната и е на път да
обхване целия свят. Насред хаоса, Еф Гудуедър – лидер на
екипа към Центъра по борба със заразата – ръководи малка група, която трябва да спре кръвожадните чудовища. Но
може би вече е твърде късно...
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Жасмин Лъкстън прекарва целия си живот в колиба, в
близост до медицинската градина на баща си, заобиклона
от растения и билки, които могат да я убият – макар че баща
ѝ никога не я е допускал в най-опасната част. Градината на
отровите. Никога не е имала причини да се страхува, до
момента. Но нов човек идва да живее със семейството ѝ –
тихо, но странно привлекателно момче на име Плевел. Той
е сирак и не говори много, не и с думи, но притежава особен талант, свързан с билкарството. Сякаш има възможност
да усеща всички растения. Скоро между Плевел и Жасмин
възниква силна връзка. Но малкото, което Жасмин знае за
страстта, е, че тя може да бъде смъртоносна точно, колкото
и отровните растения на баща ѝ – зад странния талант на
Плевел се крие ужасна тайна.
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