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Нитроглуцитамин

Ба-а-ам!!!
Кънтяща тишина. Спайко отвори око. Вертикално 

разположеният под на стаята се губеше в далечината. От 
тази гледна точка - на около две педи. Осветлението не 
работеше, слаба светлина долиташе само отзад, откъм 
коридора.

Дясното му око не се отваряше. Не беше притиснато много, 
само колкото да му подскаже, че е залепил лице за пода. 
Носът му беше пълен с прах, а главата му вибрираше кански.

Нещо беше гръмнало. Серпентината. Филтърът. Те бяха. Не 
знаеше откъде е сигурен и не му пукаше. Усещаше главата 
си като разцепена. Болката приливаше и отливаше между 
темето и челото му и щом докоснеше очите му, образът се 
замъгляваше.

Опита да се изправи. Отвори и дясното си око и се хвана за 
главата. Сякаш беше попаднал в гигантска центрофуга. Сети 
се защо беше сигурен във филтъра. Прахът, който вече се 
спичаше и от който носът му започваше да го сърби, имаше 
силен, натрапчив мирис на горещ метал. Бяха химикалите от 
контейнера на филтъра. Мястото им беше в серпентината, 
а не по пода и по лицето на Спайко. И по небцето му. Нещо 
беше объркал и филтърът бе сдал багажа. Бързо и ефектно.

Дочуха се стъпки, които рязко се усилиха и доведоха в 
стаята Хюго и Максим - другите двама, с които се изчерпваше 
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цялото население на малката станция.
Максим почти мигновено оцени ситуацията и тежко 

въздъхна, а Хюго хвърли бърз поглед на изкривеното от 
болка и замайване лице на Спайко, после огледа посипания 
с миризливи химикали и парченца пластмаса под, изруга под 
нос, като разбра какво се е случило и след като се плесна 
звучно по челото, се махна.

– Спайко, домъкни си задника в столовата! Веднага! - 
долетя гласът му откъм коридора. Максим махна вяло на 
още поклащащия се най-млад член на тройката и попита 
безизразно:

– Добре ли си?
– Не съвсем - изпъшка пострадалият, но когато вдигна 

поглед, суровото изражение на Максимовото лице уби 
надеждите му за подкрепа.

Лошо. Главата му още кънтеше на пристъпи.

В столовата Хюго беше седнал на малката маса, стъпил 
върху единия стол и беше подпрял лакти на коленете си. 
Пушеше нервозна цигара и изглеждаше бесен. Максим се 
разположи на друг стол, като го издърпа по встрани. Сигурно 
нямаше да се наложи да се меси. След едрия блондин влезе 
и Спайко. Спря се за миг на вратата, огледа колегите си и 
по измъчените му очи пробягнаха гузност и предчувствие 
за проблеми. Дръпна третия стол така, че да е по-далеч и 
от Хюго, и от Максим и бавно седна, все още прикрепяйки 
главата си с ръка.

Известно време мълчаха. Хюго - ядосан, Максим - в мрачно 
очакване, а Спайко - с усещане за буря.

– Филтърът гръмна - каза последният, когато тишината 
натежа прекалено.

– Знам какво стана! - внезапно избухна Хюго така, че 
провинилият се подскочи стреснато на мястото си. - По 
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дяволите! А бе ти наред ли си?!… - Хюго си дръпна ядно 
от цигарата - Кой те би през ръцете да се завираш където 
не ти е работата? - издиша останалия в гърдите си дим и 
добави малко по-кротко и по-мрачно - и не е филтърът, а 
серпентината. Химикалите във филтъра са инертни, тях 
дори ти не можеш ги гръмна.

Спайко видя, че първоначалният бяс на Хюго, който освен 
колега, по документи му беше и началник, се е поуталожил 
до гняв и рискува:

– Дай ми една цигара.
– Какво? - Хюго се сепна от неочакваното искане.
– Дай ми една аналгетинова цигара - примоли се кротко 

пострадалият - ще ми се пръсне главата!…
– Ще се пръсне, естествено! - назидателно изръмжа Хюго, 

отвори чантичката на кръста си и заразглежда съдържанието 
ѝ - да ти гръмне това в лицето!… Добре, че не се наложи да 
те кърпим - избра един пакет, прочете внимателно надписа 
на опаковката, помисли за миг и хвърли на Спайко една 
цигара, после и запалка. Последва кратко димно мълчание. 
Провинилият се още се мръщеше на пристъпи.

– И защо изобщо се бърникаше вътре? - попита Максим.
– Исках да направя някои промени - гузно отвърна 

запитаният, с тон, който подсказваше увереността му, че ще 
остане неразбран.

– Промени, а! - подхвана Хюго - Виж го ти, технолога! Ей 
тъй решил да променя апаратурата! Ми да беше станал 
конструктор! Или трупаш безплатен стаж?!

– Не се заяждай! - полусмело се опита да вметне 
обвиняемият.

– Голям специалист се извъди, няма що! - прекъсна го пак 
Хюго - И какво толкова не ти харесваше?

– Ами… - Спайко гузно сведе глава. Все още я подпираше 
с една ръка, макар че сгърчената му гримаса се беше 
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поразнесла. Пушеше с настървение.
– Не ми се спичай сега! Казвай, какво се опитваше да 

направиш?
– Да прикача един малък пакет ключове към програматора 

на готвача и едно външно резервоарче с разтвори.
– Какво? - учуди се Максим. Спайко го погледна отчаяно. 

Третият член на групата беше вече спокоен, изобщо рядко 
се палеше като Хюго. Жалко, че и рядко се месеше, можеше 
доста да успокои положението.

– Всичко беше обмислено - заоправдава се Спайко - бях си 
изготвил схема на устройството и всичко както си трябва…

– И къде е сега тази схема?
– Ами… В каютата ми някъде…
– В каютата ти, “някъде”!? - Хюго извиси вежди - ти какво 

- правиш си схема и я наизустяваш ли? Брей, че майстор. И 
не е “всичко както си трябва”! Първо, апаратурата не е твоя 
собственост, че да си я модифицираш…

– Знам - онеправдано, но вече и раздразнено каза Спайко. 
Болката в главата му почти беше утихнала.

– Второ!!! - повиши тон Хюго - Второ, ако нещо трябва да 
се направи, то трябва да се одобри и от трима ни. И като 
идея, и като начин на изпълнение. И трето, ако има нещо да 
се прави, едва ли ще го направиш ти! Работата ще я свърши 
Максим. - Хюго посочи споменатия, който само следеше 
разгорещеното конско - Или аз. Но ти си на последно място, 
защото ти си по комуникациите, а само ние двамата имаме 
техническите знания и права. На Максим пък това си му е 
специалността!

– Знам - отново се опита да каже Спайко.
– И като знаеш - какво!!
– Какво имаше в резервоарчето, какво щеше да прибавяш? 

- попита Максим.
– А, бе… Нали вдругиден ще дойде каравелата от Сантус и 
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с нея ще дойде и Елена…
– Какво?! - Хюго не можеше да повярва на ушите си - 

всичката тая глупост заради приятелката ти ли е?!
– Исках да ѝ направя изненада. - мрачно заобяснява 

Спайко, като загаси цигарата си - Правя един много хубав 
карамелен деликатес, дето Елито много го обича. Но се 
прави трудно и продуктите ги няма всичките в стандартния 
пакет на автоготвача, нося си ги още от началото на смяната. 
Елито щеше да се изненада приятно, нямаше как да очаква 
да я посрещна така. - Спайко пак смръщи лице в отговор на 
някаква вътрешна болка. - Ама водата ми скапва сладкиша, 
трябваха ѝ някои добавки. Щях да ги сложа само временно.

– Изненада, а! - Хюго вече се чудеше да се ядосва или да 
се смее - изненада за гаджето, изненада и за колегите! - 
Погледна към Максим, който клатеше глава с изражение 
“какво друго да очакваш!”.

Пак помълчаха известно време.
– Ей, значи… от половин месец си тук и вече успя да я 

оплескаш! - Хюго изцъка с език, като шареше замислено с 
поглед около себе си.

– Съжалявам - каза кротко Спайко. Беше разбрал, че 
най-лошото е минало, но лицето му пак се смрачаваше в 
болезнени гримаси.

– Хич недей ми се извинява - озъби се Хюго - Сега хем твойто 
Ели няма да папка карамелче, хем и ние няма да можем да ядем 
и да пием вода като хората, докато не оправим серпентината и 
сменим филтъра. Вместо чиста вода ще трябва да се натъпчем 
с компенсиращи химикали и да дъвчем твърди концентрати, 
щото не можем да си преработим правилно водата! Сега ще 
посрещаш Елито с полуфабрикати… Твоят нещастен кулинарен 
експеримент така окънтя станцията, че беше засечен от 
сеизмографите по обшивката. Така изпищяха, че реших, че ни 
е праснал микрометеорит. Вече се бях засилил да излизам да 
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търся пробив. Заслужаваш да те пратя да огледаш външността 
педя по педя. И без това като дойде корабът, ще се прави 
профилактика…

Хюго спря по средата на изречението, защото Спайко се 
хвана за корема и със страшна гримаса изтича навън.

– Какво стана, какво му има?! - изправи се сепнато в стола 
си Максим.

– Нищо, от цигарата е - успокои го Хюго. Не изглеждаше 
притеснен. После добави под нос - Ама бавничко го хвана!…

– Нали беше аналгетинова, какво му даде?
– А, тя и против главобол действа… - Хюго измъкна пакета 

от чантичката си и се зачете в описанието - ...като страничен 
ефект. Хмм. “Нитроглуцитамин” - погледна към Максим и 
леко се смути от колебливото притеснение в изражението 
му. - Иначе е против стомашни проблеми. Така, де, пургатив! 
Да му е за урок, заекът му със заек!

Максим го гледа известно време втренчено, явно се 
чудеше как да реагира, накрая се разсмя гръмогласно и 
неконтролируемо.

Хюго се опита да остане достолепно сериозен и издържа 
около три секунди. 



11

“Вицове” на Туаман 

– По дяволите, от това ми се отвори язвата! - Моуки 
захлопна твърдокорото издание и се облегна на стола си.

– Защо го четеш тогава? - попита Кумолай, без всъщност 
да се интересува. Беше забол нос във фината си работа и 
човъркаше нещо с поялника. Лютив дим бавно обтичаше 
наведеното му лице и вече беше пожълтил малките му 
кръгли очилца.

– Не знам! - Моуки подхвърли книгата на близкия плот. 
После уверено добави - защото искам да се убедя колко зле 
всъщност е Туаман. Чел ли си нещата му?

– Не - отвърна кротко Кумолай след секунда мълчание. 
Изсъска тихо нещо под нос, посмука неприпряно и незлобливо 
показалеца си, после продължи да работи.

– Трябва да прочетеш някой от… псевдовицовете му 
- Моуки се беше разпалил. Грабна книгата от плота и я 
протегна към работещия си събеседник, но жестът беше 
пренебрегнат, затова отново я тупна на мястото си, като се 
постара да избумти.

– Ужасни са, казвам ти!…
– Тогава не ги чети. Аз не ги чета.
– Ти само работиш! - Моуки се подразни.
– Просто знам, че не си заслужават - реагира, без да се 

засегне Кумолай и без да престава със заниманието си.
– Откъде знаеш?
Работещият не отговори. Приповдигна се на мястото си 

леко учудено, погледът му обходи отрупания с инструменти 
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и странни части плот и отново се върна озадачен върху 
предмета на мълчаливата работа.

– Чел ли си нещо друго на Туаман?
Отново не прозвуча отговор. Кумолай стана от стола си и 

се заоглежда с търсещ поглед.
– Всъщност първите му неща не са лоши - Моуки не се 

обезкуражи от липсата на диалог - има четири или пет романа, 
не съм чел май само един или два от тях - младият мъж се 
загледа в тавана и започна да помага на речта си с ръкомахане 
- “Кръгът” чел ли си го? Той е много як, наистина. Има и доста 
смисъл. Не е саркастичен или ироничен, искам да кажа, съвсем 
нормален си е…

– Виждал ли си едни такива схеми?…
– …но направо бие други книги по много параграфи. 

Там имаше един, дето… дето отиваше, там, някъде, не си 
спомням града…

– Ей тия листи!
– …ама там има едни магазини, дето… А! Сетих се, отива в 

Кунтуала! То там такива магазини няма, де…
– Моуки, дай ми листите!
– …такива магазини, от по двайсе-трийсе етажа. С няк’ви, 

там, гравиескалатори… Какво?! Къде са тия листи?
– Седнал си на тях! Седнал си ми на схемата - разгорещилият 

се Кумолай се отпусна и довърши със спокоен тон - дай тука 
и гледай къде сядаш. - Взе поомачканите листи от малко по-
младия си събеседник, седна на мястото си и се загледа в 
схемите.

– “Тухлите на Хоусън” поне трябва да си я чувал! - 
продължи прекъснатата си мисъл Моуки. - Покрай тая книга 
се вдигна много шум миналата година. Честно, голяма боза 
е! Туаман получи някакви награди за нея, ама не официални, 
а от основния си фенклуб. А иначе много я оплюха. И аз не 
мога да я трая.
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Кумолай не изрази мнение. Откъсна съсредоточен поглед 
от листите си и пак взе поялника.

– Мене ако питаш - Моуки стана и отиде до илюминатора 
- Туаман се изчерпа с първите си няколко книги и после 
само се чуди как да си върне популярността. - Говорещият 
известно време мълчаливо гледа към чернотата на космоса 
и бавно движещите се сред него звезди.

– Нали ги знаеш - продължи - напишат едно-две добри 
неща, дето не са чак толкова добри, ако трябва да сме точни, 
после им свършва вдъхновението и до края на живота им 
ги е яд и издават глупости, за да издоят хората, като се 
възползват от впечатлението, което са създали с първите 
си неща.

Събеседникът продължаваше да мълчи, още по-
съсредоточен. Веждите му се бяха събрали посред челото, 
сякаш във вечен съюз, а ченето му беше здраво стиснато, 
като да се опитваше да му строши зъбите. Тънки вълма дим 
полъхнаха Моуки и той потърка засмъдялите го очи.

– Ей го на! Направи оня сборник, “Тухлите на Хоусън”, 
само за да обере още от хорските очаквания, а беше тъпо. 
Даже според мен повечето не са негови. И сега - вицове! Ти 
представяш ли си - три хиляди тъпи вица! Ама кой от кой 
по-тъп! И скучен - ораторът замълча за миг възмутен, после 
продължи с поучително-ерудиран тон - що не си остана на 
старата тема!… Като за оня, дето отива в магазина в Каопе. 
Каопе ли беше градът!… Май беше Каопе или Камсуо, ако не 
се лъжа…

– Моуки! - прозвуча изведнъж гласът на работещия.
– А?
– Моуки! - Кумолай звучеше изненадващо ядосан. Моуки се 

обърна. Другият сочеше към книгата. Върху панела под нея 
един сигнализатор святкаше меко и зелено.

– А?! - повдигна вежди Моуки.
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– Включил си комуникационната линия! - Кумолай стана от 
стола си, вдигна книгата и изключи сигнала. После погледна 
“Вицовете” и демонстративно я пльосна в кошчето. - На 
работа съм и след двайсе минути имам посрещане и 
скачване. Пуснах те при мен само защото каза, че няма къде 
да отидеш до вечерната совалка.

– Добре де, аз… - опита се да се защити Моуки объркано.
– Включил си комункатора - прекъсна го вбесен Кумолай - 

Ако някой те е чул в диспечерната и е разбрал, че не съм сам 
на поста, ще ти откъсна главата!!…

Незнайно защо в точно в този момент нещо на пулта 
проблясна и записка тихо и натрапчиво.
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Архивите за Троя

Двете същества – голямото, привидно тромаво сиво 
чудовище и по-дребният, червен и жилав хищник – стояха 
неподвижно като ярки точици посред меката зелена 
равнина, оградена от далечните, топящи се на фона на 
небето възвишения.

Гигантът беше поприсвил подобните си на дървесни 
стволове крака, прилепил широките си ушни миди до 
главата и провесил нос.

Червеният хищник беше приклекнал почти до земята, 
мускулите му трептяха като уловени в кадифен чорап 
шмуглести речни риби, а ушите му нервно сочеха назад. 
През оголените му остри зъби се дочуваше тежко задъхано 
хриптене. Двамата се гледаха предизвикателно втренчено 
и се дебнеха неподвижно, стъпили сред широк кръг 
изпотъпкана трева и изровени чимове.

– Предаваш ли се? - попита големият, нарушавайки 
напрегнатото мълчание.

– Не - реагира остро събеседникът му. Пое си няколко пъти 
тежко въздух и продължи - Но съм съгласен да довършим 
друг път. Най-добре утре.

– Става.
Двете животни бавно се отпуснаха. Слонът разгони с 

хобот накацалите го насекоми и размаха уши да се охлади, 
а червеният седна, раздвижи напрегнатите си мускули и 
изплези уморено език, тупайки с опашка по земята.

– Искаш ли да се надбягваме - предложи възбудено сивият 
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гигант.
– Не - отсече коткоподобният и си пое няколко пъти 

дълбоко дъх, изпускайки го бавно, за да овладее бясното си 
сърцебиене и тежкото си до краен предел дишане - Вчера се 
надбягвахме, каква е разликата?

– До скалите и обратно - каза слонът - но този път ти давам 
по-голяма преднина - половината разстояние дотам.

– Не става, не съм в настроение!
Слонът източи врат напред и надолу, леко наклонил глава 

и разпери хартиените си уши.
– Я повтори - подкани тържествуващо - харесва ми да го 

чувам!
– Не преигравай - червената котка се огледа разсеяно с 

леко ръмжене - не казах “отказвам се”, а “отлагам”!
След малко пак погледна нагоре към слона.
– Почти те пипнах днес!
– Иска ти се да се надяваш!... - гигантът заразмахва 

разпалено хобот - все се налага да внимавам да не те 
стъпча...

Като внезапно освободена пружина котката скочи назад и 
застина, готова да бяга, а опашката ѝ се сви тревожно.

– Какво има? - сепна се слонът.
– Аз се пръждосвам, оная Лудата идва - котаракът 

заотстъпва назад.
– Коя?! Коя “Лудата”?
– Човечката! По-добре и ти си обирай крушите! - червеният 

звяр се понесе шеметно към хоризонта.
Слонът се обърна. След половин минута до него рязко 

спря голяма лъскава машина и от търбуха ѝ излезе невисока 
чернокоса жена с гръмоносно лице.

– Непоправим си - поклати глава, приближавайки се - Този 
път какво си?

– Слон, африкански, от Земята - идентифицира се 
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животното.
– Естествено бърз и пъргав като хвърчипитон и...
– ...и силен като слон!
– И почти толкова умен, може би?
– Нещо си бясна май.
– Търсих те, имаме работа!
– Ха - слонът махна с хобот зад гърба си, приблизително в 

посоката, в която избяга бившият му събеседник.
– Знаеш ли, че преди малко един те нарече “оная, Лудата”!
– Ти, където и да отидеш, все ще се сдушиш с разни 

откачалки като тебе! Защо си играеш да плашиш животните?
– Тоя, червендалестият, дето сигурно си го видяла, е от 

разумните и се спогаждаме, а неразумните се страхуват 
само от добре познатите им врагове. Никога не са виждали 
слон.

– Значи измирането им е сигурно, поне в рамките на твоето 
присъствие! Да вървим, Обединената делегация пристигна 
и чакат.

– Ти май още си ми сърдита? - в гласа на слона се прокрадна 
насмешка.

– Не си играй с мен - жената го заплаши с пръст - не се 
шегувай с настроенията ми. Ако шефът не те ценеше 
толкова, щях веднагически да те пратя да обработваш 
данните от Кайенския архив за Троя. Смахнатите дребосъци 
са домъкнали такова количество информация, че както си 
три метра висок, мога цял да те зарина, ако обърна всичко 
в чипове.

– Трябва да се доверяваш повече на преценките на шефа 
- слонът разклати хобот с тон на самодоволен укор - за мен!

Жената скръсти ръце на гърдите си и остави забележката 
без отговор.

– Носиш ли си техниката?
– Че къде да си я завра?!
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– В хобота или, де да знам, на някое друго място!... Дръж 
- жената извади от джоба си малко лъскаво апаратче и го 
подхвърли към гиганта, който ловко го улови с хобот.

– Върни си нормалния вид, няма да те представя така пред 
гостите. И забрави ефектните появявания!

– Ти върви, аз ще се помотая малко и ще те настигна - 
слонът махна подканящо в посоката, от която бе дошла 
жената.

– Никакви такива, ще те откарам с джипа! Трябва да те 
отведа при гостите, преди да са се отегчили от този зоопарк.

– Няма да закъснея, ще си избера някоя по-бърза форма, я 
хвърчипитон, я леопард! Искаш ли да се надбягваме! - слонът 
въодушевено изпляска с уши - бас държа, че и двадесет 
минути преднина да ти дам, ще стигна до комплекса преди 
скорострелното ти бижу!

– Казах “не”! Скачай в колата и веднага си възвърни 
цивилизования вид, защото ако Омския посланик те зърне 
случайно с този хобот, здравата ще се обиди!

Жената кимна с глава към паркираното превозно средство 
и тропна ядно с крак по земята, смръщвайки красивите си 
черни вежди.
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Етика на слонската задруга

Беше някъде из късното лято, когато клоните на 
безбройните дървета опустяваха, а земята ставаше топла и 
мека от нападалите листа, чакащи първите големи есенни 
дъждове, за да загният и да се обезличат върху плодовитата 
почва.

Времето бе относително спокойно; дребните мудни 
облачета, накацали из лазура, не притесняваха никого 
особено много, но все пак носеха известно превантивно 
безпокойство, натрупването на което в сърчицата на 
повечето птици ги караше да изоставят уюта на дълго 
топлените си гнезда и да се превърнат в стопяващи се 
точици над хоризонта.

Откъм реката се носеше гълчава. Цяло племе едри 
крайречни мишки беше излязло на края на гората. Щураха 
се като побъркани около стволовете на дърветата и из 
прорасналите в корените им шубраци, а цвърчащата им 
суетня огласяше целия бряг. По това време на годината 
реката беше излиняла и плитка, движеше се бавно, направо 
мудно и водата рано привечер беше неустоимо топла.

Чу се възторжен писък и първата мишка - вдъхновен младок, 
дълъг около педя и половина с опашката, се втурна надолу 
към реката; от припряност по-голямата част от склона взе по 
корем, пързаляйки се с въртене по меката шума.

Ускоряването му завърши с кратък полет над ръба, 
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издигащ се на две педи, и шумно приводняване.
След малко вече уверено се носеше отгоре.
Главата му щръкна над водата, на края на изопнат от 

напрежение врат, а докато малките му розови крачка 
неуморно млатеха водата отдолу, със стиснати устни, 
затворен нос и прибрани плътно назад уши мишокът се опита 
поне широко отворените му очи да изразяват върховното 
удоволствие и гордост, които изпитваше от умението си да 
плува. Тъничката му неокосмена опашка се виеше след него 
като впило зъби в задните му части водно змийче.

Почти веднага след като смелчагата навири нос, племето 
му избухна във въодушевени крясъци и се понесе по склона, 
подобно на жив сипей. Тантурести тела заваляха над 
водата, разпръсвайки носещата се шума и паникьосаните 
водни насекоми. В резултат на масовата сцена няколко от 
първите плувци се видяха затруднени в изплуването от 
следващите, но не задълго, това никога не помрачаваше 
общото удоволствие. Почти веднага повечето недотам 
добри плувци, главно хлапета и старци, се насочиха към 
по-полегатата част на брега, за да си отдъхнат или за да 
се приготвят за нов скок. Там първопроходецът вече беше 
изпълзял и се отърсваше от водата. Веднага щом стори това, 
той заприпка отново, подобно мокра мъхната топка, към 
стърчащата козирка за гмуркане на речния бряг.

Съвсем скоро след влизането във водата групата най-
издръжливи и смели мишоци, нахакани младежи, с още 
едва започнали да почерняват носове и възмеки мустаци, се 
спуснаха надолу по течението до малък и спокоен вир, за да 
гонят жабите и да ядат поповите лъжички и водните паяци.

Реката и жабешкият вир бяха любимо място на мишата 
младеж за себедоказване и демонстриране на умения и 
качества. По принцип на вира ходеха само най-опитните 
- тези, които вече имаха нужда да изпъкнат за целите 
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на междуполовата комуникация - но въпреки цялата си 
опитност никоя мишка не беше застрахована от инциденти.

Сред гюрултията от пляскащи с лапи и опашки гмуркачи, 
никой не забеляза как един от тях така и не изплува. Беше 
същият онзи, който откри плуването този следобед.

Щом се гмурна, той продължи още малко надолу, за да 
се отърве от повлечените, завихрени около него парченца 
шума. Сви край каменната стена на вира, неравна и 
надълбана от непостоянните течения. Подплаши шепа 
дребни създанийца, но не улови нито едно от тях, търсейки 
на нещо по-едро.

Всеки искаше да изяде най-тлъстите попови лъжички, 
да притисне и подгони към другите, а после - за да се 
самоизтъкне - да изтормози най-едрата и грозна жаба.

Продължи още надолу по стената. Ето! Една зелено-
кафява и пъпчива, не толкова дебела, колкото би желал 
всеки млад мишок, но заслужаваща си труда жаба се беше 
свряла в един подмол, почти запълнила го с облото си тяло 
и следеше околността с изцъклен поглед. Още щом зърна 
острата муцуна на нападателя, тя изпъна крака и се стрелна 
навън, току под носа му. Мишокът се стресна, но упорито се 
опита да я последва. Беше по-лош плувец, обаче, от жабока 
и затова, когато той внезапно смени посоката, мишката 
направи единственото, което ѝ оставаше - захапа мярналия 
се пред очите ѝ крак. Никой не правеше така, но щеше да е 
истински срам да изтърве нахалната плячка.

Реакцията го свари неподготвен. Със страхотен тласък 
жабата се сви, повличайки и мишката, после започна бясно 
да рита, като удари няколко пъти в главата и гърдите 
нападателя си.

Жабите не бяха агресивни. Дори когато мишоците ядяха 
поповите им лъжички или направо купчинките от яйца, 
жабите не реагираха бурно. Не им беше в природата. 
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Бяха винаги отегчени от хулиганските игри и липсата на 
маниери у мишето племе и никога не проявяваха нищо 
повече от високомерна погнуса. Това беше в тяхна вреда. 
Предизвикателно търпяха всички шеги и посегателства. Бяха 
родени за това. Но никой досега не ги беше хапал. Научена 
единствено да се крие и да плува от подмол на подмол през 
летните следобеди, тази жаба реагира непривично за себе 
си, щом болката в крака и я шибна през ленивия мозък. Усети 
как свободният и крак няколко пъти срещна съпротивата на 
мишето тяло, после захватът се освободи и я остави да се 
шмугне безкрайно обидена в сумрака.

Мишокът се вцепени. Шокиран се остави за миг на 
завихрилата се от борбата вода, но тя го прати право 
на дъното, а яките ритници бяха изтласкали въздуха от 
малките му дробове. Животинчето се окопити и замаха 
бързо с крачка, но вече му причерняваше, а беше затънало 
напълно в придънната тиня и водораслите. Прозрението, че 
вече няма накъде, дойде твърде късно.

Така и не изплува.

Няколко часа по-късно трупът на малкото, не по-дълго 
от педя и половина с опашката създанийце се наду грозно 
от надигащите се в него газове, откъсна се от дъното и 
обкичено с дънни водорасли се издигна на повърхността. 
От бившите му съплеменници нямаше и следа; жабите, а 
между тях вероятно и злощастната участничка в инцидента, 
проследиха с погледи как водата завъртя тялото и го понесе 
по течението, вън от вира. Към по-бързата част.

На сутринта един гарван отбеляза със задоволство 
преминаването на находката си по реката под него. “Добро 
утро!”, констатира и се спусна до обсипания с храсталаци 
бряг. Последва, подскачайки, откритието си около четвърт 
час, внимателно ослушвайки се за един от своите по-нахални 
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роднини. Нищо. Гората беше тиха, още неосъзнала, че вече 
е ден.

Припряно издигане, кратко устремно спускане, сграбчване, 
после полет нагоре, нагоре и право над дърветата. 
Понастоящем - към границите на гората със саваната. 
Гарванът вече си мислеше как ще изгълта мекото телце 
и очите му блестяха, озарени от идеята за лесна и ранна 
закуска. Но не би! Отнякъде го връхлетяха черни криле и 
нахални нокти. Нечий злобен клюн го чукна яко по чутурата 
и плячката полетя към короните на дърветата. “Мразя 
брат си!” - изкъркори ядно гарванът, щом грубиянинът се 
отдалечи, после се сети за трупа и впери поглед надолу, 
но нямаше как да открие загубеното. Птицата изруга 
разпалено. После пак и се отдалечи. После пак и пак.

Преваляваше пладне, когато Кривоокия, когото всички 
смятаха за вожд на племето слонове, се размърда в дрямката 
си. В главата му неприятна мисъл се въртеше като огромна и 
нахална зелена муха. Накрая кацна така, че слонът да може 
да насочи вниманието си към нея.

“Ще дойдат жените.”
“Ще дойдат жените, ще кажат, че сме поспаланковци, 

ще кажат, че вече са закусвали, ще питат кога ще спрем да 
мързелуваме и да вършим глупости, ще кажат да ходим да 
наглеждаме децата, ще искат да ходим на реката.”

“Ще дойдат жените.”
“Уффф”. Кьоравия се размърда. Измуча унесено и 

отегчено. Първо седна, после се наклони с пуфтене напред 
и се изправи. Един по един и останалите мъже от стадото 
повториха същото.

– Бързо мина тази сутрин, приятели - констатира Тъмния. 
Повечето кимнаха. Тогава Кьоравия забеляза, че един от 
слоновете още стоеше неподвижно, възседнал огромния си 
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задник.
– Стани, Еднороги! - подкани го той - да се размърдаме!
Останалите се раздвижиха и също погледнаха седналия.
– Не мога! - едва изхриптя той. Очите му се въртяха нервно, 

а хоботът му потрепваше.
– Нали не твърдиш - разсъди Късоопашатия, - че докато 

си спял, си остарял повече от нас, си ни надстарил, ако мога 
така да се изразя, и че това прави ставането ти трудно?…

Замълчаха в очакване на реплика.
– Мисля - почти изхлипа седналият слон, едър и с една 

бивна, по прякор Еднорога - мисля, че съм седнал на нещо!…
– Е - обади се някой колебливо след кратък размисъл - бих 

казал, приятелю, че това не бива да те огорчава. Честно 
казано, на всеки се случва, дори… по няколко пъти на ден.

– Но… не знам на какво!
– Хайде, Еднороги… - измърмори Кьоравия - Ще дойдат 

жените!
– Едва ли е нещо сериозно… - посмя да предположи 

Големия.
– Бих споменал Тревата.
– Или просто опашката.
– Дори… задникът ти, ако мога да се изразя така. Защо 

не?!
– Не е това - поклати глава Еднорога. Сякаш се беше 

поокопитил, макар и да личеше, че още е доста уплашен 
- това нещо… господа, не беше тук вчера, когато положих 
тяло за сън!

– Появило се е през нощта, явно - отсече Кьоравото.
– Тогава? - Тъмния седна - какво може да е? - останалите 

изхъмкаха замислено и бавно седна в полукръг около 
злощастния бозайник.

– Как, ако мога да се изразя по-грубо, го усещаш? - започна 
Тъмния.
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– Ами… влажно… плоско и меко.
– Убеден ли си във всяко едно от изброените качества? - 

задълбочено се поинтересува Големия.
– Ами… да - кимна Еднорога. Размърда се леко, изскимтя и 

направи страшна гримаса. - Определено.
– Какво предлагате, приятели? - запита Тъмния.
– Ами… - Кривоокия, когото често зовяха Радикалния, 

твърдо се застъпи - предлагам да станеш!
– Не! - крякна Еднорога и се заоглежда съвсем уплашен.
– Мисля, че Еднорогия има известно право! - включи се 

Големия - това, трябва да признаете, е една наистина крайна 
мярка. Не би трябвало да прибързваме така… Бихме могли…

– Аз също не смятам, приятели, че не бива да процедираме 
така, даже…

– Знам - прекъсна го Кьоравия - знам, Къси, каквото каже 
Големия е все едно излязло от твоята уста. Понякога се чудя 
дали не сте един и същи слон, а просто раздвоението да е 
ефект в моето съзнание.

– Което ни връща към снощния въпрос, ако мога така да се 
изразя, за сетивността в слу…

– Господа - тихо избоботи Еднорога - може ли да се върнем 
към моя въпрос? Не мисля, че ще издържа дълго! - от 
последното струеше голяма доза притеснение.

– Да! - подкрепи го дълбокомислено Кьоравия - Жените ще 
дойдат!

– Ето как ще подходим, приятели. - Като привлече 
вниманието на групата, Тъмния замълча за миг, после 
продължи - Да обмислим кои са вероятните обекти, 
отговарящи на трите изброени по-горе качества поотделно 
- пое си дъх - и когато построим сечението на трите 
новополучени групи би трябвало да стесним доста кръга на 
вероятните… ъ-ъ, обекти.

– Добро хрумване. После не би трябвало да е особено 
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трудно!
– Кое, ако мога така да се изразя, кое от трите качества 

най-много, Еднороги, ти се набива в… хм, в очи?
– Ами… мисля, че и трите - колебливо отвърна 

потърпевшият, после бързо пресече надигащите се реплики 
- но бих се спрял на “мокро”!

– Това ще оформи доста голяма група от заподозрени.
– Напротив, приятелю! Бих казал, че не са много местата, 

където едно нещо би могло да се превърне от “сухо” в 
“мокро”.

– Уверен съм, че говориш за реката - най-сетне се вживя 
Кьоравия, но все още по навик и без да се замисля се 
озърташе за жените - която обаче е поне… на сто крачки 
оттук, където говорим за нея.

– А за нея ли трябва точно, ако смея да попитам, да 
говорим?

– Разбирам! Еднороги друже, притежава ли това, на което 
си седнал, други качества на водата, освен “мокро”?

– Опасявам се, господа, не напълно! Температурата 
е височка, а държа да отбележа и, че има по-висок… 
вискозитет.

– О, нима! - Големия беше заинтригуван - това също 
стеснява първия кръг. Говорим за нещо несъмнено по-твърдо 
от водата, определено “мокро” и очевидно притежаващо 
някаква не съвсем определена, но доловима форма.

– Блестящо заключение! - кимна Късоопашатия - може 
би… топка влажна пръст, донесена от някоя млада и 
невъздържана маймуна?

– Оценявате ли възможността това да е някоя злостна 
шега на същите тези или подобни тям горски обитатели?

Всички се заозъртаха в търсене на лъщящите между 
листата ухилени муцуни.

– Е - разочаровано предположи Кривоокия - ако е шега, 
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то поне е добра - впериха погледи в Еднорога, който бързо 
закима с изтормозено израждение.

– Май друго в тази категория е непоставимо - измърмори 
Тъмния - приятели и господа!

– Не мисля, че е парче от клон или, не дай Боже, камък - 
като чу това Еднорогия потръпна.

– Не са плоски, да!
– Хей, не бива, ако смея да възразя, да сменяме категорията 

толкова, бих казал, прибързано!
– Напротив, Къси - озъби се Кьоравия - освен ако ти, 

собствено, нямаш нещо да добавиш!
– Ами…
– Хубаво! Чудно, колко ли плоски неща мога да изброя за 

един ден!
– Зависи колко точно плоски!
– О, да! - нави се Големия - би трябвало първо да 

дефинираме понятието “плосък”. Защото и светът…
– Да не се отклоняваме! - тежко избоботи Кьоравия 

и намръщено ги изгледа. Беше впечатляващо. Бавен и 
неповратлив, пределно стар; кривите му очи, съсредоточени 
на два пръста от средата на междуочното му разстояние му 
придаваха допълнителна тежест във вечерните дискусии. 
С кривия си поглед изглеждаше по-… мъдър, по слонските 
стандарти. Кьоравия беше уважаван слон; твърдеше, когато 
един ден се появи след дълго отсъствие, че е ходил на 
поклонение в близкото слонско гробище, местоположението 
на което така и не успя да обясни.

По всеобщото мнение на останалите просто се беше 
загубил и лутал в другия край на гората. Каквото и да се 
беше случило, събраните му очи бяха оттогава.

За миг слоновете замълчаха почтително. После кривоокият 
вожд добави спокойно:

– Е, Тъмни, ако не се отклоняваме от правилната и точна 
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линия, по която несъмнено се води дискусията от самото 
начало, то… - Кьоравия кимна важно - неизбежно ще 
стигнем и до твоя въпрос. “Колко точно плоски?” - последва 
одобрително мърморене - На който въпрос, Еднороги, можеш 
да дадеш едностранчив и недвусмислен отговор само ти.

Четири чифта очи се впериха в петия. Еднорогия се огледа 
оцъклено, вече видимо изтощен от страха и притеснението 
и като махна нервно с хобот, в опит да изпъди от челото си 
една бавно спускаща се капка пот, изскрибуца:

– Ами-и-и-и - прочисти гърлото си и повтори - ами-и-и… 
Много.

Последва половин минута мълчание, докато групата 
слушатели чакаше продължение.

– А… Еднороги - с укор пръв реагира Големия - поставяш 
ни в неудобно положение, като представяш на нашето 
внимание едно толкова обширно и неясно понятие като 
“много” в смисъла му на качествена категория.

– Големия има право - побърза да кимне Късоопашатия.
– Въпреки, че ако дефинираме възможните крайности, 

които “плоско” може да представлява - замислено започна 
Тъмния - а след това разделим мисловното пространство 
между двете крайности на… например на три категории…

– А именно “малко”, “средно” и “много” - поде въодушевено 
Големия, като се опитваше да визуализира идеята с хобота 
си.

– …това ще конкретизира представата ни за “много 
плоско” нещо!

– Ако това ще ви помогне - с отчаяна смелост се опита 
да ускори дискусията Еднорогия - можете да почерпите 
информация от факта, че за мен определено е лесно да 
характеризирам усещанията си за… - потръпна - това 
Нещо чрез неговата площ, но за неговата дебелина ми е 
невъзможно да се изразя! - седящият огледа другите с 
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надежда.
– Ето това дава доста конкретна представа за обекта на 

нашите догадки - кимна доволен Тъмния - па макар и само по 
отношение на едно от трите охарактеризиращи го свойства.

– Тогава нека помислим дали бихме могли да извлечем, 
всеки от своята памет, обекти, които бихме определили като 
плоски в споменатото количество - обяви Кьоравия.

– А впоследствие - вметна запитване Големия - ще 
направим ли сечение на множествата, описващи се с 
“мокро” и “плоско” или предпочитате да сторим това след 
като добием представа и за третата категория? 

– Големи! - възмутено се сепна Кривоокия - ако това 
прибързано предложение идваше от моя страна, вярвам, 
не би удивило никого. И въпреки, че често съм зован 
“Радикалния” и дори “Припрения”, дори аз никога не бих си 
позволил толкова грубо потъпкване на логическия ред!

Провинилият се наведе глава засрамено.
– Значи?… - попита тихо Късия.
– Значи… - започна Тъмния.
– Еднороги - Кривоокия насочи общото внимание към 

събрата им в беда - дай начало, като най, бих казал, запознат, 
на попълването на този, бих казал, доста важен списък.

Заелите се с проблема четирима замлъкнаха в очакване. 
Обектът на очакването мълчеше. По лицето му отново бе 
избило върховно притеснение, изместило едва успялата да 
се промъкне в очите му увереност, а те отново бяха добили 
вид на жабешки яйца.

– Еднороги - подкани го Големия - назови поне един обект, 
който ти би окичил с определението “плосък”, като се 
абстрахираш, което е силно препоръчително, от това, което 
в частност поражда въпроса ми!

– Жените! - избоботи запитаният. Отговорът вся смут. 
Големия свъси вежди в опит да осмисли предложението, 
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Тъмния се почеса с хобот по темето учудено, а Кьоравия и 
Късоопашатия се спогледаха.

– Жените - изхриптя по-тихо Еднорогия, вперил втренчен 
поглед някъде зад гърбовете на обърканите си колеги. 
Единия му клепач трепна истерично, за да отхвърли голяма 
капка пот.

Пръв се огледа вождът. Проследи хипнотизирания взор на 
седналия си събрат и кривият му поглед се закова на група 
дървета в края на поляната. Един по един останалите трима 
погледната натам и фигурите им се изопнаха, придобивайки 
неподвижността на затаили дъх донесени от реката камъни.

– Мисля… - започна Късоопашатия.
– Жените идват - прошепна толкова тихо Тъмния, че 

интонацията му не стана достояние на останалите.
– Мисля… - повтори Късото.
– …че можем да продължим дискусията си в по-спокойна 

обстановка - довърши мисълта му Кьоравия, размърда се 
рязко, доколкото физиката му го позволяваше, стана и се 
отправи към противоположния край на поляната.

– Господа! - изскимтя отчаяно и съвсем нечуто Еднорогия.
– Разбира се, Кривооки - бързо започна Големия, който 

също тръгна да се оттегля припряно - нужна е работна 
обстановка.

Късия и Тъмния последваха отдалечаващите се, като 
последният убедено разсъди:

– Много вероятно е близостта на обекта на нашето 
изследване да пречи на обективността на нашите 
разсъждения и да криви хода на мисълта ни…

Гласовете заглъхнаха ведно с прибързаните стъпки на 
техните източници. В този момент откъм другия край на 
поляната, точно срещу седящия, се чуха други стъпки, 
бавно приближаващи се, придружени от тихото и все 
още неразбираемо боботене на няколко по-тънки и някак 
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сърдити гласа.
Еднорогия, останал сам, още не можеше да откъсне поглед 

от мястото, където щяха всеки миг да се появят жените. Един 
нервен тик пропълзя нагоре по дясното му ухо и го накара да 
затрепти - бясно и кратко. Голяма измъчена сълза тупна сред 
измачканите стръкове трева.

Откъм едрата, неподвижно седнала фигура се разнесе тих 
и продължителен стон, сърцераздирателен и безутешен.
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Неон в края на работната седмица

– И тогава той просто полудя.
– Мхм.
Грегор остави наръчника на масата и с два опита успя да 

щракне капака на тайпа обратно. Почеса се по гъстата черна 
брада, обрамчила половината му лице.

– Как така “мхм”! - чу се възмутеният глас на Илейн откъм 
стаята ѝ - Ти нали познаваш Тоус?

– Мхм.
Индикаторът примигна в червено. Грегор изсумтя ядно и 

отново вдигна капака.
– Но не си го виждал ядосан?
– Нц.
Всичко изглеждаше наред. Само дето тайпът не работеше, 

данните си оставаха несортирани, а работното време 
отдавна беше свършило.

– Какво ли ти разправям тогава! Ти сам ще разбереш, като 
наминеш през Лени.

Приближаващи се стъпки плюс мълчание.
– Погледни де, обърни малко внимание!
Грегор се извъртя. На вътрешната врата на офиса стоеше 

Илейн, подпряла рамо на касата в предизвикателно очакване. 
Издължено бяло лице, изящен врат, широки рамене, стегнат 
бюст, тънка талия, прекрасен ханш, прави дълги крака. Хм... 
ниски меки ботуши с токчета, тъмен клин, къса пола, широк 
колан, ярко боди, черен нашийник и висока черна шапка с 
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плосък връх и активна бродерия.
– Прекрасна, както винаги.
– Хм... - усъмни се Илейн, но великодушно прие оценката. 

- Хайде, оставяй машината, че искам да си ходим вече. Явно 
няма да я оправиш днес.

– Не мога да не я оправя днес. Утре не мога да дойда, а 
в неделя бюрото не работи. Ако не им занеса справките 
до понеделник, ще си имаме проблеми. Тази седмица е 
последният срок.

– А защо не си ги занесъл досега.
– Заради Лени.
– Защо пък Лени?
– Защото е мърдá. Точка. Виж, изпуши една цигара. Ако не 

успея, тръгваме, ОК?
– Мпф, ОК - Илейн се врътна и влезе в стаята си.
– И без това чакаме Нео - подвикна Грегор и отново напъна 

тайпа, за да го отвори. Жената не отговори, долиташе 
самото тихото ѝ гугукане, явно се беше заиграла с Пики.

Мъжът изсумтя и грабна отново дебелия наръчник, но с 
рязкото си движение без да иска го затвори. На масата тихо 
се плъзна отбелязката. Грегор я смачка ядно, разгърна най-
отпред и забоде пръст в съдържанието. Няколко минути 
изминаха в относителна тишина - само тъничкото ръмжене 
откъм задното помещение показваше, че на малкия не му 
се спи, въпреки късния час. След малко явно търпението на 
Илейн се изчерпа и тя отново се показа.

– Оставяй го веднага или тръгвам без теб!
– Секунда! - вдигна ръце Грегор, вече раздразнен, не 

толкова от настояванията на колежката си, колкото от 
неспособността си да се съсредоточи. Или по-точно - да 
прозре в какво изобщо е възможно да се състои проблемът.

– Да извикаме ли Вики - “не”! Ха да те видя сега! - подразни 
го Илейн.
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– Недей сега, почти съм го оправил - Грегор се облегна 
назад, осъзнавайки, че наистина няма да свърши нищо 
повече за вечерта. - Почти го оправих, идея си нямам защо 
не работи.

– Сериозно?
– Добре, ще се обадя на Вики утре, става ли? Пфф...
Жената замълча, усетила, че не трябва да налива повече. 

Грегор се изправи и се протегна, усещаше се схванат. Прекара 
целия следобед надвесен над масата, безуспешно опитвайки 
се да накара старият им тайп да предъвче финансовите им 
отчети за месеца. Ясно беше, че един от проблемите е, че 
в тези финансови отчети липсва графа “нов тайп”. И нови 
всякакви други работи за офиса, честно казано.

Мерна част от пица на масата, беше се изкривила от 
изсъхването, получено откакто е зарязана. Май беше от 
обяд. Погледна си часовника, подсвирна тихо, после посегна 
към пицата.

– Остави го тоя боклук - скара му се Илейн - ще ядеш у 
Лени. Влизам за чантата си, ти си нахлузвай обувките.

– Трябва и аз да се облека, не се юркай така - Грегор се 
огледа за якето си.

– Нищо ти няма, какво ти има - откъм стаята се чуваха 
шумове от нетърпеливо ровичкане из разхвърляна 
покъщнина.

– Де да знам - замърмори Грегор, оглеждайки панталоните 
си. Петно от пицата? Мне, боклуче някакво. Бръсна го с 
нокът и додаде, колкото заради приказката:

– Я се виж ти как си се издокарала, сякаш отиваме в 
“Неопол”, а не у Ленърд.

– Аз съм жена, ако си забелязал - отвърна хапливо, но 
дружелюбно Илейн. Захлопаха шкафове.

В този момент вратата се отвори. 
– Нео... - започна Грегор, но спря озадачен. Влезлият беше 
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висок слаб мъж, облечен в спортни дрехи. Първата му работа 
беше да огледа домакина, после да надзърне бързо зад 
вратата и да я затвори зад гърба си. Какъв пък е тоя? Това 
е работно помещение, не обществен офис. В следващата 
секунда непознатият вдигна към Грегор пистолет и изсъска 
през зъби:

– Стой си на мястото, господинчо!
Грегор отпусна ръце до тялото си и зяпна тъпо оръжието. 

Нападателят тъкмо се канеше да каже още нещо, когато 
отзад се чуха стъпки и на прага се показа жената.

– Коя е тая? - попита стреснат непознатият.
– Този кой е? - подаде и Илейн, после също видя пистолета 

и млъкна.
Грегор се обърна да я погледне, като се опитваше да не 

шава прекалено. Жената беше спряла посред крачката си 
точно на прага, в ръце държеше сивкаво тигърче, голямо 
колкото едър котарак. Животинката гризеше презрамката 
на черната чантичка, провесена на рамото й.

– Коя е тая? - попита отново човекът с пистолета и в гласа 
му този път имаше сериозно раздразнение.

– Илейн - каза просто Илейн, като не изпускаше от очи 
оръжието.

– Колко сте тук? - продължи да пита мъжът. Очевидно 
очакваше един човек.

– Ние двамата - отвърна Грегор. Отдръпна леко ръцете от 
тялото си, сякаш за да покаже, че не държи нищо, после се 
опита незабелязано да се помръдне една мъъничка крачка 
встрани, така че да застане между нападателя и жената.

– Защо сте двама, бе, мамка ви! Трябваше само ти да си 
тук!

– Аз? - попита Грегор - Защо само аз? Кой аз? - Премести 
се още малко, после спря. Онзи изглеждаше изнервен и 
несигурен, освен това държеше оръжие. Изведнъж осъзна, 
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че смешно тънката и дълга цев всъщност е заглушител.
– Бе ти на отворен ли ми се правиш! - човекът вдигна 

оръжието към главата на Грегор. Ако протегнеше ръка, 
стигаше на... метър... недостатъчно. - На отворен ли ми се 
правиш? Изречения някакви ми вързваш, а! Коя е тая, бе?

– Ама аз - започна Грегор, но млъкна веднага - онзи го 
прекъсна като изви пистолета встрани и стреля. Чу се как 
Илейн ахна - със закъснение, разбира се. Ръката на стрелеца 
трепна, съвсем малко, ужасно малко, а гърмеж не се чу, само 
едно кратко “сууб”, после шум от нещо строшено. Грегор с 
ужас осъзна, че изобщо не би чул звука, ако някой говореше 
в стаята. Ако този ги застреля, никой не би разбрал. Това не е 
обир, каза си и прехапа устна. Този е дошъл да убива! После 
изви глава по посока на изстрела. Другият шум беше от тайпа - 
на горния панел имаше широка един пръст дупка, а по масата 
наоколо блещукаха парченца от дисплея. Както си стоеше на 
място, Грегор вдигна ръка и се плесна шумно по челото.

Онзи мълчеше, явно пресмяташе наново ситуацията.
– Извинете - започна благо Илейн. Преглътна шумно, 

гърлото и беше пресъхнало. - Всъщност защо го търсите?
– Млъквай, следващият отива право в теб - непознатият 

изръмжа изречението, но личеше, че не е много убеден.
– Как се казваш, бе, говедо? - изстреля въпроса към Грегор, 

посочвайки го в пистолета.
– Грегор Нютон Ипс - отвърна мъжът, вече уверено, но с мрачни 

нотки в гласа. Започваше да вижда, че нещата са наистина 
зле - човекът с оръжието не държеше нещата под контрол и 
очевидно не знаеше какво да прави. Ясно беше, че няма просто 
да се обърне и да си отиде, но му оставаше малко, преди сам 
да го осмисли. В главата на Грегор се завъртя натрапчиво 
собственият му образ, продупчен, докато лети в безумен устрем 
към натрапника. Струваше му се толкова далеч, а помежду 
им беше ръба на бюрото и един от столовете. Може би ако го 
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разсееше някак... Но беше толкова далеч!
– Грегор?! - въоръженият почти извика вбесен - Нютон, 

значи! Грегор Ипс! Ипс! По дяволите!! - обърна се и ритна 
два пъти стената до себе си ядосано, без пистолетът да 
престава да сочи гърдите на мъжа. Изруга свирепо и изрита 
стола встрани. Мускулите на Грегор трепнаха. Усети как 
краката му почти се свиха сами за скок, пръстите му сякаш 
станаха на камък, почти подскочи на място, но после всичко 
спря. Тялото му се стегна и спря на място така, както беше 
понечило да полети. Вероятно не пролича отстрани, толкова 
кратък беше импулсът, но на Грегор му се стори, че направо 
се е разтресъл. Нападателят се обърна отново и се вгледа 
в него, после в Илейн, явно изчслявайки действията си. 
“Пропуснах!” - изруга наум Грегор. По дяволите!

Онзи хапеше долната си устна. Гледа ги известно време, 
после попита с явно нежелание:

– Къде е офисът на Далас Зорба?
– Адвокатът - измърмори Илейн, сякаш си отговаряше на 

незададен въпрос. - Г-н Зорба. Долният етаж. Под нас.
Онзи отново изруга, тропна ядно с крак и вдигна свободната 

си ръка. Задъвка кокалчетата на пръстите си замислен.
“Този път ще скоча” - мислеше си Грегор, вперил поглед в 

цевта - “Този път ще го съборя!”
– И така, деца... - започна онзи. Илейн си пое рязко 

дъх, Грегор също преглътна. Очакваше изстрели, но не 
последваха.

– Изплашихте ли се? - попита човекът с пистолета, после 
се усмихна през зъби. Усмивката му беше безкръвна и - май - 
леко трепереща. - Браво на вас. Спокойно, няма да ви дупча. 
Господин Зорба вече е напуснал сградата?...

Прозвуча като въпрос. Грегор кимна уклончиво и 
внимателно вдигна ръка. Взря се в часовника си и отново 
поклати глава.
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– Обикновено по това време напуска сградата.
– Така... наредихме се, значи... И аз, и вие... - с какво се 

занимавате? Вие двамата. Колеги сте, нали?
– Консултанти сме - отвърна объркано Илейн.
– Аха, прекрасно, значи... Ми тогава, да вземете да ме 

консултирате кво да правим, а! - явно вече беше взел някакво 
решение, защото говореше уврено. Сега съвсем се усмихваше 
иззад пистолета, който продължаваше да стои вдигнат.

Домакините мълчаха. Дори Пики не се чуваше никакъв.
– Хайде, тук е офис, значи имате парички - човекът не беше 

оставил усмивката си, но клатеше глава наляво-надясно 
и въртеше очи, сякаш обясняваше елементарни неща на 
третокласник. Наблягаше на думите и, все още вдигнал 
ръка, въртеше китката си, заедно с пищова. - Хайде, ясно ви 
е - вадете паричките, колкото имате, валутата не е важна, аз 
ги вземам, излизам си и така нататък. Съдействието и така 
нататък. Хайде - каза благо накрая, сякаш ги подканяше да 
си изядат кашичката.

Никой не помръдна. Грегор каза бавно, като гледаше да не 
личи, че вече му прикипява:

– Виж сега, ние сме консултанти, а не чейнчаджии. Не 
работим с кеш. Освен това тук не е отворен офис, тук не 
идват клиенти. Значи не носят пари. Имам петдесетак в 
якето, ок? - последното прозвуча вече съвсем ядосано, 
помисли си със закъснение. Ей сега може да ме гръмне.

Но онзи не стреля. Само сви устни, изцъка и поклати глава, 
отмествайки поглед.

– Ама вие държите да си усложните живота, а! Или да го 
скъсите? - изведнъж кресна така, че двамата подскочиха - А! 
А?! - пистолетът се насочи право към челото на Грегор.

– Имам... - прозвуча тихо гласът на Илейн отзад, после по-
силно - имам някакви пари отзад в стаята.

– Колко са? - кресна нападателят.
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– Към хиляда и нещо.
– Донеси ги!
Стъпките на Илейн позаглъхнаха. Чу се ровичкане.
– Ето ги - след малко.
– Хвърляй! Тука - човекът източи пръст към масата. До 

простреляния тайп тупна неголям пакет, опакован в стари 
разпечатки. Онзи се пресегна и ги грабна. Опита се да 
развие хартията с една ръка, после се отказа и се зае да 
натиква парите в джоба на якето.

– Красавица, а! - каза, докато се бореше с тесния джоб. 
Поясни, кимайки към вратата за задното помещение.

– Да - чу се намръщеният глас на Илейн. - И е “той”. Момче 
е, и се казва Пики.

– Така ли? Ми хубуу - отсече въоръженият и вдигна 
пистолета към нея. А сега ви е... - започна, но го прекъсна 
звука от отварянето на вратата. Той се извъртя светкавично 
и движението му завърши в пълен мрак. Угасването на 
светлината изненада и Грегор, но той бързо се окопити и 
скочи встрани, приклякайки. Удари си коляното и изпуфтя.

– Кво става, по дяволите! - извика нападателят, но вместо 
отговор във въздуха пред него имаше само едно светло петно 
- като голяма неонова снежинка, с жълто сърце и огнена 
периферия. Светлинката се задвижи, сякаш беше закачена на 
върха на метроном. Чу се изстрел - този път в мрака се видя 
призрачно пламъче и сега сякаш звукът беше неимоверно по-
силен, нещо оглушаващо изсвистя, последва ясно различимия 
шум от навлизането на куршума в стената. И още три звука 
- глух удар, тихо въздъхване и строполяване.

Грегор надигна глава. Прозорците бяха с изключена 
прозрачност и без нощния град отвън, мракът беше наистина 
пълен. Поне за няколко секунди. Огнената снежинка още се 
хвърляше напред-назад из въздуха, но някъде под нея, на 
нивото на масата, се появи още една. Издължи се, преливайки 
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се от бяло към червено и обратно. Още една и още една, вълни 
от неонов огън започнаха да чертаят пътеки, усукани около 
парче мрак, което очите заобляха в едра невидима форма. 
Неонът се размърда съвсем, изцяло и осветлението се върна.

До вратата стоеше огромен тигър, шарките му 
продължаваха да светят леко, макар и вече не толкова 
искрящи. Високото колкото масата животно погледна 
лежащия на пода мъж, изръмжа гърлено и погледна Грегор. 
Той примигна и се изправи. Започна да усеща как в коляното 
му се появява дълбока болка някъде под капачката и се 
огледа. Беше уцелил ритнатия по-рано от нападателя стол.

– Здравей, Нео - почти нечуто каза Илейн откъм дъното. 
По земята изтупуркаха мънички лапки и Пики, не разбрал 
почти нищо от събитията, но усетил емоциите, се затича към 
майка си с тъничко разтревожено мяучене.

– Радвам се, че дойде - измърмори и Грегор, все още в шок. 
Отиде с куцане до падналия и се вгледа в него. Чудеше се 
дали е жив, но не му се искаше да го докосва.

– Естествено, че ще се радвате - изръмжа Нео. Имаше 
изключително басов алт, характерен за женските от вида й. 
В момента звучеше ядосана.

– Не мога да ви оставя малкия дори за половин час. За едни 
цигари слязох!

Илейн мина покрай тигрицата, която ближеше и душеше 
Пики и седна с омекнали колене на останалия прав стол 
до масата. Грегор заобиколи бившия нападател и срита 
пистолета по-далечко.

– Страх, а! - попита Нео по-меко.
– Мхм - кимна Илейн и извади мобилник от чантичката си.
– Питах малкия - изръмжа Нео - вас ви подуших още от 

долния етаж. - Тигрицата вдигна детето си нежно за врата и 
го внесе в другата стая.

– Голямо ходене на купон направихме, а! - плесна се по 
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бедрата Грегор, после разчеса брадата си.
Илейн се мръщеше, явно хич не и беше вече до излизане. 

Вечерта бе започнала ужасно, сега трябваше да се разправят 
и с полицията. Набра номера и зачака.

– Спокойно, купон няма - чу се Нео от другата стая. Сега 
звучеше леко насмешливо. Като че ли ѝ беше минало. - 
Срещнах вашите хора в магазина. Ленард си е счупил крака.

– Какво? Че как?
– Дълга история. И доста забавна, всъщност - през вратата 

се показа голяма ухилена котешка физиономия. - но ще ви 
я разкажа после. Сега ще оправяме бъркотии. Ще нахраня 
малкия, преди да са дошли ченгетата. - Врътна се грациозно 
и вратата зад нея се хлопна.

– Страхотно - въздъхна Грегъри, вдигна падналия стол и се 
тръшна на него, отпускайки лакти на масата. Пред погледа 
му попадна застреляното устройство. - Просто страхотно...
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Случаят “Парамаунт”

Вратата се отвори наполовина и остана така. Даниела 
постоя за миг нерешително, после се наведе и надникна 
леко. В този момент отвътре щръкна друга глава и носовете 
им почти се удариха. Даниела изписка и отскочи.

– О, извинете! - замърмори човекът, след като отвори 
вратата докрай. Пристъпи настрани притеснено, забил 
поглед в пода. - Извинете, много съжалявам, очаквах някого. 
Заповядайте, моля Ви!

Даниела стоеше на няколко крачки от вратата и се чудеше 
какво да предприеме. Стискаше здраво чантичката си в ръце 
и изучаваше човека. Без старомодното си сако и шалчето 
изглеждаше... изтъркан. Беше обул меки домашни чехли, с 
леко опърпани ръбове, широк панталон, с който очевидно 
не напускаше апартамента си и ризка с къси ръкави и 
неизгладена яка. Прошарената му рехава коса се вееше 
несресана на произвола на течението, ставащо в коридора 
на етажа.

– Добър ден, господин Крик. - поздрави Даниела и се 
стегна. Гледайки човека, за миг изпита съмнение в смисъла 
на посещението си.

– Ъ... добър ден, заповядайте, моля Ви. - Крик се отдръпна 
и ѝ направи път. Личеше си, че е притеснен от сблъсъка.

Зад вратата имаше недълъг коридор, който водеше към 
три помещения. Очевидно апартаментът не беше голям. 
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Старият мокет, покриващ пода, беше протъркан, на места 
се виждаше пластмасовата основа. Крик я заобиколи с едно 
промърморено “извинете” и ѝ отвори една от вратите.

– Тук, моля Ви.
Стаята отзад се оказа кухня. Маса, три стола, барче с 

чаши, един шкаф и полуотворена стена към кухненски бокс. 
Крик влезе там и затрака със съдове, очевидно беше готвил 
нещо до момента. И продължаваше да готви. Миризмата ѝ 
пращенето говореха за пържени яйца и бекон.

– Извинете ме, че така... не очаквах посетители. 
Секретарката ми я няма, обикновено тя готви, но днес я 
няма и не издържах. Но седнете, моля Ви, госпожице...

Даниела го изгледа с вдигнати вежди, после седна на най-
близкия стол.

– Парамаунт - подсказа тя, очаквайки реакция.
– Мда, госпожица Парамаунт, да - измърмори Крик, което 

беше странно и разочароващо.
– Госпожа Парамаунт - подсказа пак Даниела с тон на 

недоумение. Този човек нима има някаква амнезия?
– Ще хапнете ли, госпожо? - попита Крик, мятайки 

въпросителен поглед през рамо. Може би усети нейния, 
защото цъкна с език и каза:

– Вероятно сме говорили и преди. Досещам се какво Ви 
учудва...

Замълча дотук, после внезапно продължи.
– Искате ли малко яйца с наденица? Не съм много по 

готвенето, но се постарах. Не очаквах гости, но ще си 
поделим...

– Господин Крик, не ме помните, така ли? - попита Даниела, 
пренебрегвайки предложението. Държеше чантичката 
върху коленете си, чудейки се дали да не трябва да си 
тръгне веднага.

– Ами... не съм склеротик, да не си помислите нещо. 
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Нямам... - мъжът почука с показалец по главата си и се 
засмя на идеята за “откаченост”, но Даниела не отвърна на 
шегата - чак сега забеляза, че дясната ръка на човека беше 
изкуствена.

Крик отново се обърна към печката и докато шеташе, 
продължи да обяснява.

– Имах инцидент и някои неща ми се губят. Не, че ми се 
губят... Част от паметта ми малко ми играе игрички. Не се 
сещам веднага, един вид. Накратко казано - имам бавна 
памет. Точния медицински термин не го помня.

Този път не се засмя, само изправи гръб и замръзна за 
момент, сякаш се замисли над думите си, после отново се 
приведе напред. Затрака с чинии.

Даниела стоеше оцъклена срещу тила му и не вярваше на 
очите и ушите си. Усети, че е отворила невярващо уста и я 
хлопна.

Крик излезе от бокса и сложи на масата две порции - по 
яйце и по половинка наделица с жалък вид - не беше ясно 
дали е умряла от изгарянията или удавянето в олиото. Мъжът 
се завъртя чевръсто и започна да рови в шкафа за втори 
чифт чисти прибори. Вилиците потракваха в металната му 
дясна ръка.

– Срещали сме се, нали? Знам какво Ви притеснява - наели 
сте ме за Вашия случай, а аз дори не помня лицето Ви. И 
името Ви.

– Ами да - само успя да каже Даниела, завладяна от 
абсурда на разговора и ситуацията.

– Не се притеснявайте. Ваша воля е дали ще ми повярвате, 
мога само да Ви дам уверенията си, че работоспособността 
ми е... на ниво. Е, може би с малко... усложнения.

“Малко?”
– Заповядайте - подкани я Крик и се захвана със своето. 

Когато захапа месото, пръсчици мазнина се разхвърчаха и 



45

гостенката се отдръпна с чувство на спонтанно отвращение. 
Придърпа чантичката си в скута си и от напрежение я стисна 
още по-силно. Крик попи потеклото по брадичката си с 
парченце хляб, после посегна да го направи и на масата, но 
забеляза очите на Даниела и се спря. Ръката му се поколеба 
между чинията и устата и накрая хапката свърши в кофата 
в ъгъла.

– Ще Ви обясня. Всъщност помня всичко. Всичко ми е в 
главата, но... трудно излиза. - и Крик изобрази проблема си с 
въртеливи метални жестове. Данела не можеше да откъсне 
поглед от лъскавите псевдостави и псевдокости.

– Всичко ми е в главата, но имам нужда от... от някаква 
подсказка. Нещо малко стига, за да си спомня. Думичка, име, 
нещо, каквото и да е. Водя си бележки, докато разследвам. 
Всъщност през цялото време. Затова си имам секретарка, но 
нея я няма днес. По принцип тя готви...

Крик спря и изгледа Даниела, после цъкна с език.
– Колебаете се, нали?
Гостенката кимна. Започна да усеща, че може да се 

отпусне. Крик, след експлозивното второ впечатление, което 
остави у нея, сега ѝ се струваше по-скоро... странен. По един 
такъв особен начин. Със сигурност не и опасен. Почувства се 
заинтригувана.

– Разкажете ми за срещата ни. Виждате ли, Вие сте ми 
позната, знам, че вече сме говорили, но това... само толкова, 
засега. Ако Надя, това е секретарката ми, ако Надя беше тук, 
щеше да ми даде досието, което, сигурен съм, съм започнал 
и всичко щеше да си дойде на мястото. Би трябвало да съм 
подготвен, обикновено не се оставям да ме хванат в такова 
положение... - Крик се взря в Даниела, изучавайки реакцията 
ѝ, после погледна недокоснатата чиния, но не попита нищо.

– Имахме ли уговорена среща за днес?
– Ами... - Даниела се поколеба. - Ами да. Петнайсти, преди 
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обед.
– Много странно, вероятно съм бил разсеян. Винаги казвам 

точен час, за да мога да... да се подготвя - отново илюстрира 
думите си, завъртайки обяснително ръка, този път лявата - с 
вилицата. Отново пръски мазнина покапаха по масата.

– Парамаунт, Парамаунт... И името ми е ужасно познато... 
- поклати глава. - Става дума само за събития от... де да 
знам, не знам как му се казва. Среднодългата памет. След 
инцидента стана малко... неуслужлива.

Известно време имаше мълчание - Крик се опитваше да 
сдъвче парче от наденицата, а Даниела се чудеше какво да 
каже. Определено ѝ се искаше да попита нещо, но не знаеше 
какво. Накрая излезе:

– Какво е станало с ръката Ви?
– О! Ами... извинете, че я виждате в такъв вид. Почиствах 

я. По принцип ходя на поддръжка, но се опитам да върша 
работата сам. Не успях да сложа покритието, с една ръка 
е малко трудно, особето тук-горе - вдигна лакът и ръкавът 
му се свлече, разкривайки не особено лицеприятната връзка 
на протезата с предмишницта. - И при лекарите трябва да 
ходя, и отделно при механиците. Няма как, опитвам се сам, 
поддръжката е соленичка. Вярно, разбирам ги, все сме от 
бранша... - улови въпросителния поглед на гостенката си и 
поясни - така де - от обслужването. Служа и пазя, нали така 
казват полицаите? Е, лекарите служат на... здравето и пазят 
здравето. А механиците... пазят здравето на техниката 
примерно. Аз съм нещо като лекар на частна практика. - 
засмя се на сравнението, отново сам.

Даниела все пак се усмихна. Сама не разбираше защо, но 
започваше да усеща, че все пак може да се довери на този 
странен човек. За втори път.

– Не Ви отива. Ръката. - каза. - Приличате на Терминатор.
– И аз това казах на хирурзите, когато се събудих - 
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коментира Крик. - Ако се бях замислил по-рано, щях да го 
кажа и на този, който ми ампутира ръката.

– ??
– Но... той беше зает да налага с чука.
– О, Боже! Отвратително.
– Мда. И аз така си казах. Но по-късно. Тогава само си 

мислех, че ме боли ужасно. И че, все пак, това е просто ръка. 
През мрежата не можеше да стигне главата ми.

Настъпи ново мълчание.
– Ще трябва да ми припомните случая си, госпожо 

Парамаунт. Опасявам се, че няма да си спомня сам. 
Секретарката ми има посещение при съпруга си. Той е в 
затвора, преди две години спомогнах за задържането му. 
Организираше нелегални боеве с петли.

– Ами... - Даниела прехапа устна, чудеше се откъде да 
започне. - Съпругът ми почина преди шест месеца.

Крик престана за миг да се храни и придоби сериозна 
физиономия. След секунда преглътна тежко хапката си и 
каза:

– Съжалявам.
– Няма нищо. - Даниела помисли малко как да изложи най-

кратко и изчерпателно нещата. Вече бе обяснявала веднъж 
на същия човек и не ѝ се минаваше отново през всички 
подробности.

– Имаше дело за убийство, нали?
– Разследване - поправи го гостенката.
– Да, вярно. Май се сетих. Съпругът Ви беше... - човекът 

присви очи и се замисли, като посочи с ножа право в 
Даниела, явно в неволен жест. - Торнтън Вайс, нали? “Шейк 
Ентърпрайс”?

– Да, мъжът ми беше собственикът.
– Затова беше всичко. Доста шум се вдигна, спомням си.
– Да. Установи се, че е отравяне...
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– Извинете, ще ядете ли? Извинете за въпроса.
– Не, не, няма проблем, заповядайте! Та...
– ... съжалявам, но умирам от глад. Веднъж месечно Надя 

отива на свиждане и аз едвам доживявам до вечерта.
– Мда, съжалявам - изтърси Даниела, опитвайки се да се 

върне на разказа - та... откриха, че е отровен. Или поне бяха 
почти сигурни. Изглеждаше като инфаркт, но той беше в 
разцвета на силите си... Беше здрав мъж, дори на зъболекар 
ходеше само ей-така, на годишни прегледи. А има такива 
вещества, които не се откриват, но могат да имитират 
инфаркт.

– Да, знам ги, ъ... - Крик отново спря да дъвче, опитвайки 
се да си спомни имената на отровите. Накрая се отказа - 
знам ги. Ще се сетя. Няма значение, продължете.

– Ами разследването не стигна до никъде. Аз също бях под 
подозрение, заради наследство и такива неща.

– Да, очевидно.
– Моля?
– Очевидно е защо са Ви разследвали, имам предвид. 

Господин Вайс не беше кой да е... - Домакинът остави 
приборите в празната чиния, бутна я настрани, после подпря 
лакти на масата, при което металният избумтя. - Вайс... 
Парамаунт... Запазили сте моминското си име?

– Не. Смених го. Парамаунт съм според брачния договор. 
Торнтън имаше своите странности*.

– Мда... Искате да намеря кой е убиецът? - Крик стана и 
отнесе чиниите.

– Да. - кимна решително Даниела - Така и не се намериха 
сериозни следи. Полицията беше принудена да изостави 
случая.

– Мда, мда... Беше се заел...

* paramount (eng) - първостепенен, най-важен
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– Какво?
– Как се казваше инспекторът?
– Ъъъ, Холис?
– Да, вярно. Беше ми колега в отдела.
Крик се върна на масата, забърса я с парцал и седна, 

слагайки пред себе си странно, отблъскващо на вид парче 
плат. Даниела с изненада установи, че това е изкуственото 
покритие за ръката. Кожата изглеждаше притесняващо 
истинска.

– Добре, госпожо Парамаунт. Аз дадох ли Ви някакви... 
указания, поисках ли Ви информация? Някакви обещания? 
Знам как бих постъпил по принцип, как действам, но няма 
смисъл да предполагам...

– Казвайте ми Даниела - каза механично жената, гледайки 
като хипнотизирана не съвсем успешните усилия на Крик да 
покрие метала.

– А вие ми казвайте Дъг.
– Дъг? От Донован - Дъг?
– Ами да. Дон звучи ужасно. Мразя да ми викат Дон, кара ме 

да се чувствам като... брадатата жена от цирка с изродите.
Даниела вдигна учудено вежди при тази странна 

асоциация, но премълча.
– Значи... Всъщност сега дойдох, за да оформим договора. 

Вие казахте, че ще направите малко предварително 
проучване.

– А това беше?
– Това беше преди три дни. В понеделник.
– Аха. Да?
– И това е. Сега трябваше да определим цената и да 

уточним подробностите. Нося предварителната вноска.
– Колко ще рече това?
Даниела му каза.
– Хм? Значи все пак има нещо в този случай. Нещо голямо. 
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Опитвам се да си спомня дали съм намерил вече някаква 
информация. Ах, защо я няма Надя сега!... - Детективът 
изцъка недоволно с език, когато пак изпусна единия край на 
покритието. Не успяваше да натика уплътняващата тъкан 
както трябва между железата. Даниела осъзнаваше, че 
може да му помогне, а и може би беше редно, но не можеше 
да се насили да докосне изкуствената кожа.

– Ще проверя тефтера си след малко, само да приключа 
тук.

Гостенката кимна, макар Крик да беше твърде зает, за да 
забележи.

– Не се безпокойте, госпожо. Даниела. Ще открия каквото 
Ви трябва. Щом изобщо сме стигнали дотук, значи вече съм 
намерил следа.

– Така казахте и в понеделник.
– Аз виждам неща.
– Какво, като... мъртви хора? - Даниела си спомни за 

безбройните предложения от най-различни ясновидски 
агенции, атакували дома ѝ след неуспешното разследване.

– Какво? А, не. Имам усет. Не съм от тези, които боготворят 
интуицията и се осланят само на нея. Винаги съм смятал, че 
няма по-добро средство от здравия разум, подплатен с яка 
работа, но... усещам нещата. Усещам, когато има пролука, в 
която мога да се вмъкна, макар че понякога бая трябва да 
си поблъскам главата, докато я видя къде е. Щом съм Ви 
определил среща, значи съм уверен, че ще стане.

Кой знае защо, това прозвуча съвсем достоверно на 
Даниела и я накара да се чувства сигурна.

– Този усет ми позволи да работя като частен детектив. 
Имах няколко добри случая и това ми изгради име. Вероятно 
затова са ме препоръчали. Нали сте по препоръка?

– Да. Взех телефона Ви от Майкъл Санс.
– Това е... - Крик сбръчи чело в усилие.- момент...
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– Заместник-кметът. - услужливо подсказа Даниела.
– Да, вярно. Вярно. Ако бяхте казала “ябълков пай”, щях 

да се сетя веднага. Всяка събота се събираме в “Корнс” на 
пай да си побъбрим. Споделяме страстта към ябълковия пай.

– Там говорихме миналия път.
– С Майкъл?
– Не. С Вас се срещнахме в “Корнс”.
– Аха, вероятно. Май сте права.
Даниела вече се беше отпуснала съвсем и започна по 

малко да оглежда стаята около себе си.
– Първият ми случай като частен следовател ми направи 

име. Беше ми този. - Крик вдигна изкуствената си ръка и 
размаха весело пръсти, после отново я отпусна на масата 
и продължи с опитите си да я опакова. - Един събирач на 
дългове. Беше притиснал клиента ми и той ме нае да издиря 
борчето и да го изкарам пред закона. Не смееше да отиде 
в полицията, защото и неговите дългове пък бяха едни 
особени... Както и да е. Спипах накрая човека, а той ме спипа 
с чука за събиране на дългове. 

Даниела потръпна.
– И стана това с паметта?
– Не, това е от по-рано - махна Крик небрежно. - Тогава 

след катастрофата не можех да работя в полицията и като 
установих как все пак мога да си поддържам паметта, си 
отворих собствена кантора. А за Дийнс - така се казваше оня 
с чука - кметът, чийто син се оказа бивша жертва, ми даде 
медал и бала пари. С тях си направих протезата и наех Надя.

Известно време помълчаха. Чуваше се само накъсаното 
пуфтене на Дъг Крик. Даниела разсеяно си помисли, че 
човекът е трябвало да си плати на поддръжката. Все още 
нямаше намерение да пипа кожата, затова чакаше.

Вратите към коридора и към другата стая бяха отворени 
и ако се наведеше малко, можеше да види крайчеца на 
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отсрещното помещение.
Крик усети любопитството ѝ и вдигна рамене.
– Ами... това ми е офисът всъщност. Не съм Ви поканил 

просто у дома си. Тук живея, тук и работя. Пестя от наем, 
един вид...

– Разбирам... - кимна жената, леко засрамена.
– Това ми е ергенската квартира откакто се помня. - 

незнайно защо започна да разказва детективът. Явно и 
той вече не се чувстваше в строга работна обстановка. - 
още преди да започна да работя на частна основа. А Надя 
живее... оф, дявол го взел! Малко по-надолу по улицата.

– Имате ли много случаи, господин Крик? - попита Даниела.
– Дъг.
– Дъг, разбира се - усмихна се тя.
– Да. Ами... не мога да се оплача. След онази работа с 

Дийнс, а и синът на кмета... Идват хора. И от участъка казват 
добра дума за мене, понякога работим заедно, помагаме си.

– Радвам се да чуя, че не си съперничите.
– Е, не си интимничим много, но не си пречим. Все пак 

бяхме... сме били колеги едно време. Уважаваме се. А и, аз 
Ви казах, нещата вървят. Без работа не оставам. Макар че... 
- той поклати глава и цъкна с език - сутрин си поглеждам 
тефтера, за да не пропусна някого. Случвало ми се е да 
работя и по три случая наведнъж.

– Сега така ли е?
– Ами... ох, хванахте ме натясно. Не помня името на другия 

клиент. Вижте, аз помня най-важното за настоящата си 
работа. Усещането не се губи, нали разбирате. Интуицията 
остава. Но подробностите... Имената, датите... Надя се 
грижи за тези неща. Ах! - възкликна Крик доволно и вдигна 
ръка - най-сетне!

Лицето му помръкна. Изкуствената кожа стоеше усукана. 
Все едно, че си беше закопчал сакото накриво. Даниела едва 
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не прихна, но се сдържа, като видя горчивината в погледа 
му. Може би все пак трябваше да помогне.

В този момент на вратата се позвъни.
– Ах, това тряба да е Надя. Най-сетне!
Крик стана бързо и излезе в коридора. Чу се отварянето на 

вратата, после груб мъжки глас избоботи нещо неразбираемо 
и се чу удар. Даниела скочи уплашено от стола си, в този 
момент детективът влетя в кухнята гърбом, удари се в 
масата и седна на пода.

В стаята влязоха двама едри и удивително грозни мъже. 
Единият приличаше на буца мас, която едвам се провря през 
вратата на ширина, другият се прегъна, за да не се удари в 
горния трегер на касата, което сякаш го счупи като клечка.

– Сядай си на мястото, Крик! - избоботи дебелият, 
размахвайи пръст като недопечено кебапче, извади кърпа 
от джоба си и опита да избърше потното си лице. Другият 
огледа Даниела от глава до пети, което я накара да потръпне. 
Тя стисна пак чантичката си, която така и не бе оставила, 
откакто влезе в апартамента, и я вдигна пред гърдите си 
като щит.

– Ник, Сам - процеди Крик, ставайки от земята. - Добре 
сте дошли, но знаете, че гостоприемството ми не се нуждае 
от чак такива прояви от ваша стрна. Можехте просто да ме 
помолите. - въздъхна и седна на стола си.

– Не ни се прави на интересен, Крик! - заплаши го пак с 
пръст дебелакът. Жестът изглеждаше заучен.

– Дон - добави презрително тънкият, после пак впери 
поглед в Даниела.

– Какво искате момчета? Какъв е проблемът?
– Какъв ли? Трябваше да си свършил работа още в петък? 

Шефът иска име? Не може да чака вечно да откриеш 
всичко. Шефът размисли за полицията - сам ще се справи с 
копеленцето. Ние ще го оправим. Давай адреса и работата 
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е уредена.
– Адреса? Сигурни ли сте, че това е, което иска шефът ви? 

Ако сега зарежем следите и просто пребиете нещастника, 
хем няма да имате доказателства, хем може да си навлечете 
полицията подире си.

– Недей дава акъл, Робокоп! Дай ни адреса. Шефът знае 
какво прави. И няма намерение да те чака до Нова година. 
Онзи ще избяга, докато се натуткаш.

Крик въздъхна, после потри вежди изморено. При това 
явно докосна удареното място, защото изпъшка тревожно, 
изруга под нос, после още веднъж. Биячите чакаха. Крик ги 
погледна недружелюбно един по един, после каза каквото 
искаха от него. Все още седеше с ръка на окото. Виждаше 
се, че е ядосан, но не може да направи нищо.

– Опичай си акъла, Робокопе - заплаши го дебелият, явно 
за да пази авторитета си на страшен тип, измъкна пачка 
пари от сакото си, тупна я показно на масата, хвърли най-
сетне един поглед и той на жената и излезе странично и с 
пуфтене. Другият го последва с победоносно извити устни.

Даниела най-сетне си пое дъх. Крик се отупа с механичната 
си ръка.

– Какво да се прави, Даниела, налага ми се да работя с 
кого ли не. Вярно е, че не се оплаквам от липса на договори, 
но понякога все пак ми се налага да приема и не толкова 
добри предложения. - и пак изруга под нос.

– И сега те ще отидат при този, когото е трябвало да 
издирите? Саморазправа?

– Да. Тоест - не. В момента, в който казах адеса, се сетих, 
че е грешен. По дяволите, къде е Надя?! Без да искам им 
дадох адреса на един стар клиент. Нищо. И той е от техния 
бранш, само че ми е приятел, човек от сой. Мога да разчитам 
на него, че ще се оправи. Предполагам, че ще се сети и какво 
е станало и ще обясни и на този... как се казваше идиотският 
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им шеф...
Настроението на Крик съвсем го нямаше вече.
– Поне да бяха затворили входната врата. Тъпанари! - Крик 

стана и излезе в коридора.
Даниела се премести боязливо към стола на детектива 

и се опита да надникне навън. В този момент кракът ѝ 
попадна на нещо обло и поднесе напред. Другият мигновено 
го последва.

Падането беше грубо - удари земята с цяло тяло - като 
дъска. Главата ѝ избумка и я хвърли в рояк звездички на 
черен фон. За миг и слухът ѝ се изпълни с металическо 
свистене, през което едва различаваше бесния си пулс. 
Накрая от шума изплува загрижения глас на Дъг Крик.

– Добре ли сте, Даниела?
Ръката му се протегна от мрака и се опита да ѝ помогне 

да стане. Коленете ѝ бяха омекнали и тя с благодарност 
седна на предложения ѝ стол. Все още виждаше абстракции 
и напразно примигваше на парцали.

– Най-много цицина, предполагам - диагностицира 
детективът, после очевидно седна на другия стол.

– Е, налага се да Ви попитам, при стеклите се обстоятелства, 
още ли имате желание аз да поема случая? Ще Ви разбера, 
ако се откажете сега. Дори ще Ви препоръчам един колега... 
имам го записан в тефтера... Мога само да Ви дам думата 
си, че нещата по принцип са в далеч по-добро състояние. 
Изкарвам си хляба така от шест години. Без провал.

Секунда мълчание. Даниела усети, че се очаква отговор 
и кимна, макар и малко несигурно. После закима уверено. 
Попипа главата си за подутина. Започна да вижда светли 
петна.

– Ще Ви донеса малко лед, става ли?
Кимване. Силуетът му изчезна някъде в посока на бокса, 

след малко се върна. Даниела почувства мокра, студена 
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кърпа в ръката си, в която потракваха бучици. Сложи я на 
тила си, намръщена.

– В такъв случай, Даниела, предлагам Ви да се срещнем 
отново утре, в “Корнс”. По обяд, става ли.

– Става - каза Даниела и примига, отхвърляйки последните 
остатъци от замъгляването. Обърна поглед към Крик и 
изпищя, скачайки от стола. Той се прекатури и тя отново 
завърши по задник на земята. Няколко бучки лед се 
строшиха под задника и, обещавайки синини, но тя едва ги 
усети. Детективът също извика, стреснат от реакцията ѝ и 
отскочи назад.

Известно време Даниела преглъща уплашено. Усети как в 
очите ѝ се събират сълзи. Това беше вече прекалено много. 
Нямаше да се учуди ако получи нервна криза.

– Какво, какво?! - почти извика разтревожено Крик, вперил 
очи в нея. Е, око. От дясното имаше само един тъмен ореол, 
където го беше ударил биячът, а вътре... равна черна 
дупка, в която, на светлината на някакво слънчево зайче, 
спорадично плоблясваше контактна клема.

– Окото Ви... - успя само да промълви Даниела потресена.
Крик вдигна импулсивно вдигна ръка към дупката и явно 

се сети за какво става дума.
– Ох - възкликна - съвсем ми изхвръкна от главата! - и 

припряно коленичи под масата да го търси.
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Дестилация на международното 
положение

Пътеката се вие надолу и надолу, от камък на камък, ту 
между напълно плешиви петна, ту между такива проклети 
храсти, че трябва да се свия съвсем и да припълзявам под 
бодливите клони. Иначе пълзенето не вреди... Жалко, че си 
забравих мачетето.

Последните крачки са почти вертикални. Спускам 
внимателно багажа и скачам подир него. После пак се 
натоварвам и - напред. Пушката е преметната на гърба 
ми, чантичките са на колана, а на рамо съм с дълга тояга. 
Бъклици само нямам - вместо това съм нанизал две метални 
туби, двулитровки, пълни с отварите на Костадин. Чуден 
е Костадин, чудни благинки вари в казаните си. И ние си 
правим ракия, ама не е като неговата - има някакви тайни 
рецепти и съставки - такъв аромат никой не може да докара. 
Когато Монакото падна от ореха и си счупи реброто, нямахме 
капка бензин, та напалихме мотоциклета с костадиновата 
ракия. Монакото - в коша и - айде при доктора. Като ракета.

Минавам покрай гроба на Нигера - една такава грозна 
купчина камъни без знак или цвете. Жена му идваше да 
слага едно време китки, докато и по нея не започнаха да 
стрелят. После очистихме района, но тя не се престраши да 
дойде пак.

Еех... Нигера. Веселяк беше това момче. С брада до земята, 
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цялата на плитки, пълна с кокалчета и клечици. А лицето 
си беше изрисувал с бои. Не че имаше откъде да знае как 
точно да го направи, нито пък имаше представа кое какво 
означава (той сам не знаеше дали е от Нигерия или къде 
точно от Африка), но пък изглеждаше страшно. Крак дори 
не можеше да намести, да не говорим за открита рана да 
закърпи, но превързваше сносно, а на болести беше цар. 
За шаман на лагера се беше писал и боичките му отиваха. 
Артист. Джудже и половина.

Дошъл веднъж да бере билки. Надупил се нашият да ги 
души и избира, а ония да решат, че дебне. Бам - няма Нигер. 
Беше първият, който умря тогава. Вече се бяхме изпокарали 
и се дебнехме, беше въпрос на време да се започне стрелба. 
Лагерът беше укрепен, постове имаше постоянни, катерица 
не можеше да мине (освен оная, дето счупи ребро на 
Монакото). Ама откъде да знаем, че ще пуснат снайперист 
да обиколи в гръб - чак до сипея, откъм Конската ливада.

На другия ден го опраскахме, стрелеца му със стрелец, 
ама Нигера вече го покриваха камъните. Какво да правиш - 
нападнахме през нощта, вдигнахме страшен шум, изкарахме 
им ангелите, а в суматохата оставихме насред лагера им 
спретната купчинка - куртката и обувките на стрелеца. На 
куртката - дупка от куршум в гърба. Все едно, че позорно е 
бягал като сме го очистили. Лъжа и измама, естествено. Той 
стреля по нас, добре, че имахме късмет да не уцели. И докато 
презареди, Честър го гепи и му претроши врата. Но нали 
трябва да се води война... Психологическа също. И бележка 
оставихме в джобчето. “Що ни пращате такива запъртъци, 
обиждате ни!!”. Тарикатска работа. А за Нигера - нищо. Да 
си помислят наистина, че момчето им се е посрамило.

Та така... Оттогава се пуцаме. Вече три години. Е, 
стрелбата беше кратка. По три-четири нападения от всяка 
стнана, все през първите месеци. После спряхме и войната 
стана студена.
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Вече съм в гората, в ниското. Отляво ми е Хълма с гущерите, 
отдясно - дървета, двеста метра до сипея. Следвам неговата 
извивка към лагера. До потока забавям крачка, да пия ли или 
да си се прибирам направо. Не че е голяма философия, ама 
мускулите на врата вече ме болят от тоягата, като не нося 
раница - така е. И само като си представя да сваля тубите, че 
после пак... А са пълни и се клатушкат неприятно.

Тоягата се люшва стремително вдясно и чак тогава чувам 
металния звук. Свалям тоягата и смаяно я поглеждам. В 
средата на едната двулитровка, точно в центъра, има дупка, 
кутрето да си прекараш. А отвътре - отварата на Костадин 
се лее на поразия. “Откачен!” е първата ми мисъл, докато 
хвърлям багажа и плонжирам зад храстите. “Ти наред ли си 
бе!” - крещя наум и нареждам до девето коляно. Тоя наред 
ли е, това е ракия бе, гориво. Ако беше пламнало, жив щях 
да си изгоря. Шегаджия! Мале, ако не ме застреля този, ще 
го докопам, пък тогава лошо му се пише! Притискам земята с 
цяло тяло зад едни прорасляци, докато си поема дъх, после 
изпълзявам скоростно по-навътре. Копелета, пак са пуснали 
снайперист. Ще си играем, а!

Понадигам се, колкото да мога да завъртя глава и търся с 
поглед нашата вишка. Дейвид трябва да е тук. Дървото е на 
десетина метра само, от моята позиция не мога да видя има 
ли горе някой. Какво прави тоя, да не е заспал на пост! Как 
е пропуснал копеленцето да приближи? Има страхотен слух, 
затова все на пост си изкарва. Сигурно са го отстреляли 
вече. Стисвам зъби. Само да те пипна, маминкия. Такива ще 
ти ги направя, че ако можеш сега да ми прочетеш мислите, 
ще си плюеш на петите!

Внезапно виждам пушката на Дейвид до ствола на 
дървото - лежи захвърлена. Или паднала отгоре. Така значи, 
без Дейвид. Поемам си дъх и се оглеждам, чертая си път за 
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оттегляне. Не го знам къде се е покрил оня, само посоката 
горе-долу знам. Абсурд е да го застрелям, не е прост той, 
дебне ме, няма да се издаде. А аз не съм по снайперистките 
изпълнения. Ще трябва да бягам.

Тубите лежат на два-три метра, тоягата още е прекарана 
през дръжките. Колебая се, после решавам да взема и 
пушкалото на Дейвид. Най-хубавото сме му дали, да пукна, 
ако го оставя на този мерзавец! Понечвам да се втурна и до 
мен се разхвърчават сухи листа и пръст. Сериозен е тоя. Е, 
видя ме, вече няма смисъл да се крия. Или ще се прибера да 
вдигна хайка, или - камъни отгоре ми, насред гората.

С два бесни скока се изправям на крака и грабвам 
оръжието, още три наобратно. Стисвам края на тоягата и 
поемам с пълна скорост между дърветата, а очите ми са 
сякаш на гърба, чакам всеки момент да ме настигне куршум.

Засега нищо. Краят на тоягата е леко закривен и широк, 
тубите дрънчат адски, особено празната, но не се изхлузват. 
Ще ме чуят чак в лагера като се приближавам. Нека.

От страх съм така потен, че по челото ми тече. Спирам 
чак пред огнището в центъра, Честър и Никсън са ме 
наобиколили разтревожено. Не мога да им обясня, устата ми 
сама ругае. Само им показвам пробитата тенекия, те сами 
се сещат - споглеждат се лошо и се втурват да събират 
момчетата. Ония така и не се научиха, че на снайперисти не 
прощаваме. Може да звучи глупаво, но никого не оставяме 
да държи периметър в нашата си територия - с оръжията и 
- напред. Може и да удари някого, но другите ще го хванат. 
Ама тоя път лично ще му счупя пръстите и ще го пуснем да 
се прибира. Мръсна работа е тая със снайпера, за подлеци.

Виждам Дейвид и се сепвам. Жив е, значи. Кютнал се е 
до едната палатка и докторът му оглежда кървящата 
ръка. Ясно. Пристигнал е точно преди мен. Оставям 
ракията, колкото е останала, смъквам излишния багаж и 
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си преглеждам оръжието, цъкайки с език. Пфу, два литра 
бяха това. А Костадин взема скъпо, не си играе. Че и продава 
на много хора, всичко е разчетено. Ако искам да купя още, 
ако изобщо се навие да ми даде пак, ще ми вземе четворно, 
защото някой друг ще трябва да остане на сухо. В тия 
времена без хубава ракия животът е труден.

Помня, едно време, когато Костадин се нанесе горе в 
базата, звездата му на казанджия тъкмо изгряваше. Не 
казва и не казва какво слага в цуйката, пази си бизнеса. 
Един път тъкмо бяхме купили няколко килца, а предния ден 
направихме оня набег след смъртта на Нигер. Та така се 
напихме, че светът ни се видя наш. Зарязахме лагера само 
с двама пазачи (щото бяха пияни като талпи и не можаха 
да тръгнат с нас) и - айде към ловната база. Изсипваме се 
значи в бараките отзад, посред нощ, при казаните, Костадин 
вареше нова партида. Казвай, значи, ква е магията. Каза ни, 
че сме прасета и се опита да ни изгони, ама ние нали сме 
хулигани, хвърлихме му един бой и му викаме: “Казвай или 
те давим в собствената ти душегубка!”. Костадин, както си 
го държахме надолу с главата, се засмя, чак се задави, и ни 
вика: “Благодаря, момчета, че ми уважавате труда, ама не си 
вземайте беля на главата”. Ние съвсем се вбесихме: “Кой си 
ти, значи, да ни говориш така!” и давай - ще го давим в ракия. 
Ама имаше у себе си само един бидон, а гърлото му - тясно. Той 
е гном, ясно, ама пак не влиза. Разпищя се Костадин и в тоя 
момент нахлуха хората на Воил. Те бяха довели ракиджията 
по тези места. Воил и юнаците му пазеха прохода горе и си 
живееха в ловната база. Та чуха писъците, влязоха и така ни 
опердашиха, че... Изтрезняхме набързо. Разбрахме какви ги 
вършим, че като се почнаха едни молби, едни извинения... 
Костадин много се смя, излезе, че не е злопаметен, добро 
момче. Но вика, така не може, трябва да има санкции, да си 
опичате акъла. И другите да знаят, таман имидж да си правя. 
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Два месеца - без ракия за вас! Е тогава вече съвсем писнахме. 
А Воил и момчетата му искаха още да ни бият и изобщо да 
ни се спре душегубката, но казанджията се смили. Разбран 
излезе.

Снайпериста не открихме. Явно бе решил да не се 
лакоми и се бе изнесъл. А и като няма кой да го покрива 
- цялата местност от Хълма на гущерите до Полянище си 
е отдавнашна наша територия, разкриеш ли се веднъж - 
плюеш си на петите.

Събираме се в лагера, мърморейки какъв късметлия е онзи, 
че не го открихме. Всички приказват - кой намръщен, кой 
зловещо ухилен. Определено се наслаждават на адреналина. 
Само жената на Нигера се размотава наоколо и е ужасно 
тъжна и уплашена. Помогнала на доктора да превърже 
Дейвид и сега чака дали всички ще се върнат живи и здрави. 
Нормално е, тя и шаманът бяха единственото семейство при 
нас. Останалите сме твърде диви.

Вече мръква, Мариана е запалила огньовете докато ни 
няма и между дърветата е уютно. Сядам до нашата палатка 
и се оглеждам за Честър, че да вечеряме. Вероятно още се 
забавляват с Дейвид и МонКастър. Защо го простреляли 
нашичкия, глупакът му с глупак? Защото се прави на 
придирчив. Приходило му се до тоалетна, та слязъл да си 
търси храст. Мърдок, лека му пръст, той държа лагера 
двайсе и повече години, ако беше жив още, щеше да извие 
врата на Дейвид за такава простотия. Ще се посереш, викаше 
той, ама поста си няма да напускаш. Какво ти пречи, че си 
на дървото - давай отгоре. Там си скрит, кой те вижда! Даже 
дупка в пода на наблюдателницата има за това направена. 
Ама Дейвид - не. Ще слезе, нашия, щото е под достойнството 
му да “бомбандира”, един вид. И оня го видял като се пули 
иззад драките. Добре, че го уцелил в рамото, не в кратуната. 



63

Да се гътнеш в такова положение е ужасно. Резил.
Ние не знаехме за това, де. Като тръгнахме не знаехме. 

Ама като не открихме никакъв снайперист, се върнахме при 
вишката да потърсим следи от подлеца. И МонКастър да 
вземе да настъпи следата на Дейвид. Сега ще ги побъркат и 
двамата от бъзици. Кастър е така бесен на Дейвид за това, че 
само като се сети за него и си забравя граматиката - започва 
да грачи зачервен, а очите му ей-такива стават.

Оглеждам се, щото вече съм доста гладен, а входът на 
палатката се отваря и отвътре излиза Честър с паници в 
ръце. Явно е приготвял вечерята. Слага отпред, влиза пак, 
излиза, нарежда всичко. Някои ядат топла манджа, ние 
обаче не можем да готвим. Нито аз, нито Честър, нищо 
повече от просто варене.

Отчупвам си хляб, има сирене, варено месо с подправки и 
домати.

Нещо не е наред с доматите. На цвят е правилен, не 
мирише. И вкус няма много-много, но... Въртя го из устата 
си, мляскам. Гледам, че и Честър не може да го сдъвче. 
Гледаме се малко, после го питам: “Накисна ли доматите?”. 
“Накиснах ги”. “Кога?”, питам след малко. Ясно е, че нещо 
не е наред.

“Тая сутрин”.
“Що?” - плюя домата в шепата си, гледам го малко, после 

го мятам в огъня.
“Бях ги сложил снощи, но Клепоухото бутнало тенджерата”.
“Че кво е правило в палатката?” - като задавам въпроса се 

сещам, че аз зарязах надениците в раницата, вместо да ги 
прибера в сандъка и явно тях е надушило кучето. Затрайвам 
си, въздъхвам и се опитвам да изровя от чинията си по-мек 
домат.
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Виждам как до съседния огън, който се пада пред мен, 
МонКастър си излапва набързо вечерята, обръща едно 
за късмет, грабва си пушката и отпрашва бързешком към 
източния край на гората да смени някого на пост. Честър 
също ще трябва да покибичи, пада му се втората нощна 
смяна. Аз ходих за ракия, значи ще си подремна.

Пу, като се сетя за ракията и ме хваща яд. Една туба отиде 
ей така, на вятъра. До следващото варене са два месеца, 
а имаме сигурно не повече от петдесетина литра за целия 
лагер. Ще понамалим празничните поводи май и ще пием 
повечко от нашата си боза, дето и краката да си измиеш 
с нея не става. Плюя няколко горчиви семки в изстиващия 
огън, пресягам се мързеливо, прехвърлям няколко картофа 
от чувалчето до палатката в жарта и отивам да спя.

Сутринта е оживена. Явно някои много са се вдъхновили 
от вчерашната хайка, та са мислили цяла нощ. Не искат да 
оставим нещата така. Ако не направим нищо, нарежда на 
висок глас Бобека, явно не е спал цяла нощ заради случката, 
ако ги оставим така да се измъкнат, ще станат още по-нагли. 
Трябва да им покажем, че си пазим територията. Ще нарушат 
равновесието, вика.

И какво? Открита война ли да почнем? Няма нужда. Като 
чуваме безумния му план първо мълчим, да го попредъвчем 
и обмислим, после се въодушевяваме. Бобека е чешит, все 
такива простотии ще измисли. Ама повечето пъти се получава. 
Като оня път с хвърчилото. Беше едно такова голямо, метър и 
половина настрани. Опънахме го над Гущерите, а отдолу - една 
такава дъълга лента се влачи, напляскана с големи букви - пък 
Торнтън, еди-кой си, еди-какъв си е педераст и гаджетата му 
го спукват от бой, честито! Торнтън беше тогава съвсем нов в 
лагера на ония, видяхме го при едно наблюдение, а някой от 
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нашите се сети, че едно време са пазили заедно в една мина 
на юг и му знае добре историята. И - айде - подкопаване на 
морала. Бобека е голям гадняр понякога. Добре, че е на наша 
страна.

Движение в лагера, въодушевление, Мариана минава с 
кофата с кафето, всеки говори, допълва нещо, дава акъл. 
Накрая Бобека вдига ръце - спокойно, измислено е вече, 
взема Дядото и Близнаците и отиват да коват и майсторят. 
Те са ни майсторите. Тримата. Едно време Дядото се 
занимаваше с всичко, той и от техника разбира. Едър орк, по-
едър дори от Честър. Не е толкова възрастен, ама брадата 
му е почти изцяло бяла. Такъв му е сорта явно, гени някакви. 
А Близнаците са джуджаци, при нас са от миналата година. 
На тях пък тесла им дай и парче дърво - кристален сервиз за 
вино сигурно могат да ти направят. Златни ръце.

Аз нямам какво да правя сега. Хванали сме се бохча да 
правим в южния край, овошките не се хванаха, но пипер 
поне да имаме, лук, такива неща. Нигерица даде идеята, 
тя копае обикновено. Обещах да окося още малко място, но 
по-късно, към обед. Размотавам се и виждам, че до общата 
барака, “Офицерския клуб”, както и викаме, на голямата 
външна маса са насядали на покер. Проверявам си набързо 
джобовете за пари и се насочвам. Усещам, че ще ми върви, 
щом вчера така се оттървах на косъм.

Сядам, на следващото раздаване си вземам картите - 
средна работа. Но при покера номерът е в това как играеш, а 
не с какво разполагаш. Оглеждам другите играчи. Седмина 
сме. Велико (третият орк, освен Честър и Дядото), Маркъс и 
Чомпира, гноми, Мариана, въртиопашката, останалите сме 
елфи - аз, Стефан и Джош. Само двама са опасни - Чомпира, 
щото е старо куче, от покер си докарва втори надник. И 
Мариана, щото е фелина.
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Голяма жена е това фелината. Добре, че е Мерито. 
Единствената друга жена в лагера е Нигерица, ама тя си е 
вдовица и е порядъчна. Каквито сме хаймани, при нас жени 
не смеят да дойдат, ако нямахме Мариана, а тя е бивша 
пофесионалистка, досега да сме се затрили. На мъжа му 
трябва жена, а тя освен това е и добра домакиня. Смигвам 
й, после искам още две карти. Така се игае, с настроение. 
Предчувствам, че ще спечеля днес.

Майсторите свършиха чак на следващата утрин. Работили 
до късно и останали да спят в работилницата. Появяването 
им предизвика фурор. Произведение на изкуството, отдалеч 
се вижда. На малки колелца, колкото да може да се бута по 
пътеката към склона.

“Какво е това, бе?”
“Требуше!” - вика Бобека и се хили така, че да му завидиш. 

“Е сега им видяхме сметката”. Опипвам конструкцията - 
чиста дървения, основата е ново дърво, нерендосани талпи. 
Останалото... като гледам останалото си мисля, че най-
накрая са се разправили на старата беседка. Триъгълни 
крака, отгоре - лост, с тежест в единия край и примка в 
другия. Като гледам - два юмрука камък да побере, не 
повече.

“Не, не. По-добра идея имам.” - вика Бобека, хваща най-
близките юнаци за магарета и - айде. Скръц-скръц към 
предната поляна.

Аз само клатя глава уклончиво. По принцип ми харесва 
това, дето вчера го обясняваше, ама... ще видим. Те и ония 
не са тъпи. А като видях колко им е голямо требушето... 
требушет... требуше... както и да е. Очаквах нещо по-масивно. 
За всеки случай и аз с останалите нарамвам пушката и се 
нареждам в процесията.
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Ей ни на - това сме всичките. Тридесетина души - повечето 
сме елфи, трите орка, една фелина, останалото - джуджета 
и гноми. Всички сме братя (и две сестри), разбираме се 
отлично. И ония, на хълма горе, и те са така. В смисъл - не 
е за това, за което се стреляме. Поне за това не е. Друго 
каквото и да се говори, ама не сме расисти, тия времена са 
минали преди да се родя. Никой няма да каже, че, видиш ли 
го, щото е зелен или нисък, или висок, та е по-тъп или втора 
ръка. Тук играем на чест.

Вече колко месеца сме теглили чертата и се гледаме на 
кръв. Образно казано. Повечето време не се виждаме, а като 
се срещнем... е, то е като вчера или като оня случай с Нигера. 
Не се забравя. Сметката е дъъълга... има да си изплащаме 
един на друг още доста време.

Стигаме края на гората - отпред поне сто метра широка 
ивица - навремето бая време я сякохме, за да обезопасим 
границата, че преди това всеки глупак можеше да се спусне 
по отвесните скали, колко са двадесет метра с въже, после 
- дървета, иди го търси. Сега никой не може да ни влезе 
в територията незабелязан. Двата поста казват, че е чисто. 
Горе има хора, техните дежурят, но са се отдръпнали като 
видяли цялото шествие.

Нареждаме се досами дърветата, всички глави - вперени 
нагоре, стойките - като на петли, чоплим семки и излъчваме 
присъствие. Коментираме глупаците, дето сигурно ни 
гледат скришом отгоре и ги е страх, щото не знаят какво 
сме намислили. Сещаме се за стари истории, в които сме ги 
тупали, цъкаме с език, смеем се спокойно и на висок глас 
и като ни види човек - да му се разтреперат мартинките. 
Ненапразно ни викат “Психиатрията”. Тоя имидж да не се 
гради за една нощ, все отбрани псета сме, ама сега всеки 
ни знае.
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Накрая избутваме на поляната и големия си коз. Виждам, 
че отпред някой е лепнал парче плат, на което се мъдри 
тлъстото червено “Малчугана”. Малко съм недоволен, и 
по-хубаво име можеше да измислят, но край - работата е 
свършена. Пък и като искаш нещо да е направено добре - 
свърши си го сам. Премълчавам си, пробутвам на най-близкия 
отаналата ми шепа слънчоглед и отивам да надзиравам. 
Мързи ме да бутам машината, но прекрасно съм се научил да 
изглеждам страшно. Стисвам пушката в ръце и се правя на 
кордон. Ей сега, един вид, ей сега ще видите вие!

Добутваме машинарията на петдесетина метра от 
подножието на склона. Хълмът е от варовик и е изсечен 
почти вертикално. Двете единствени пътеки нагоре са 
всъщност редички от поизровени дупки, дето да стъпваш и 
да се хващаш нагоре или надолу. Преди ония да почнат да 
се правят на велики и да се сдърпаме, горе имаше лебедка. 
Частите бяха от мините, дето оня Торнтън и нашия човек 
са работили - асансьорът е вдигал руда, много здрав. Е, 
като го монтирали тук нали нямал двигател, всичко ставало 
с лебедки и с едно такова голямо ходово колело, та беше 
махнато всяко излишно желязо, гол скелет беше. И пак по 
двама наведнъж се качваха или слизаха. После се почна 
малката ни война и ония демонтираха лебедките, стойката, 
кофата - всичко.

Е, ние пък имаме вече друг начин за качване на... неща 
на хълма. Продължаваме да се хилим войнствено, в случай 
че ни гледат внимателно, а като виждаме какво вади от 
торбата си Дядото, усмивките ни стават съвсем искрени. 
Внимателно се подават от ръка на ръка няколко бутилки, 
пълни с нещо жълтеникаво. Гърлата - запушени с парцали. 
Молотов. Затварям за миг очи и се моля - дано са пощадили 
ракията на Костадин. Вярно, че е най-горлива, ама е малко. 
Не смея и да питам - ако се окаже, че е тя?! Както и да е, 
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преглъщам евентуалната загуба и проверявам дали пушката 
ми е заредена. Ще има шумотевица. Важното е да сме 
оргаинзирани, ако ще се караме за материалите, ще е после, 
когато другите не могат да ни видят. В този момент се 
приближава Честър (двата му огромни грижливо излъскани 
пищова бляскат зловещо) и също ми кимва към запалителните 
коктейли. Явно и той се е сетил за ракията. Вдигам рамене - 
не знам и не ме интересува. Оркът поклаща глава и се обръща 
към врага.

Настава мълчание. Сега е моментът. Гледам другите - 
определено нервничат. Никсън се почесва по белега на 
бузата, Близнаците се суетят и са ужасно сериозни, Чомпира 
мърмори нещо, а Честър си подръпва тирантите с дулата на 
пишовите. Дори Мариана е тук, бойна ни е тя, не остава по-
назад. Взела е тънката си лека пушка и е наметнала ловния 
елек с многото джобове. А вътре - дали граната или глава 
лук - кой ще ти пита. Важното е, че има стил и изглежда 
опасна. Да ѝ се неначуди човек - като трябва да те дари с 
нежност е такава вълшебница, пък опре ли до бой - не и се 
мяркай пред очите. Затова сама живее и никой не я закача - 
като каже “не”, значи наистина няма да те огрее. И в почти 
всички набези участва. Ех, масовка ще има, няма как. Само 
Нигерица и още двама-трима липсват. Не успявам да огледам 
точно кои, щото Близнаците вече са се натуткали и Бобека 
зарежда първата бутилка - внимателно я слага на примката, 
пали парцала. Шушукат нещо, мерят се, после изведнъж 
- огън. Някой дърпа връвката, огънят описва рязка дъга, 
откъсва се от требушето и с една изящна парабола прелита 
горе над ръба. Отпърво нищо не се случва, после виждаме 
върха на пламъците. Посрещаме ги с радостни възгласи. Ех, 
сега да имаше по едно малко!...

Тръгва припряно шушукане, оглеждам се и виждам, че 
Вилям, както е бил на пост, предава нещо на чакащите долу, 
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после новината плъзва навсякъде. Ударили сме почти точно 
единия пост горе. Отново викаме от кеф - е това му се вика 
късмет!

Веднага се зарежда втората бутилка и почти без 
приготовления - огън! После още една и още една. После 
останалите две. Зад ръба почти по цялото протежение на 
склона гори.

Покибичваме малко, оругаваме ония и... ами тръгваме да 
се прибираме. Бяхме се издокарали за в случай на въоражен 
отпор, ама - нейсе. И даже малко се надявахме на такъв. 
Поне аз. Ама не. Е, добре де, не са чак такива тъпаци, ясно 
им е, че не е хубаво да ни нападат като сме подготвени. Ами 
като са такива умници, значи ще се сетят за какво беше 
всичко това. Като им се стреля - да дойдат направо, да не 
ни пращат пак снайперисти. Подли посерковци. Врътваме 
се и - айде към лагера. Скоро ще стане време за обяд, а и 
ежедневни задължения си имаме. Аз вчера така и не окосих 
онова място.

Само че по пътя ни връща Бобека. Нали остана с Близнаците 
да добутат обратно требушето. И каква изненада - Вилям 
отгоре им казал, че хълмът е чист. Не, че няма много хора, 
ами направо никой. Обикновено се навъртат двама-трима, 
разпределени по ръба, а сега се изнесли. Е, не е чудно, след 
такъв обстрел. Уцелихме единия, вика Вилям. Запалило му 
си якето, свалил го, ама явно не навреме. Останалите двама 
го отмъкнали навътре - към техния лагер. И откакто това 
станало, десетина минути значи - никой!

Е такъв шанс не се изпуска, нали? Втурваме се наобратно, 
без идея за ред. Сега стана мазалото! Щом стигаме пак края 
на гората, часовоите ни казват, че горе още е празно. Юруш 
напред и пак след толкова време се мъчим да си спомним 
как да се покатерим по скалата. Стигаме, един по един. Ей 
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ги шест пожарчета, едно от тях е направо върху чуждия 
пост - добре направен окоп в пръстта, торби с пясък и чакъл 
отпред, а вътре - емайлиран чайник и нещо, което може би 
допреди половин час е било автомобилна седалка. Ама че 
тарикат, удобства, а! А всичко наоколо вони на ракия. Нещо 
в мен си отдъхва и праща нагоре една благодарствена - от 
нашата си ракия е! Поне за това знам вече, че става.

Като се покатерваме горе, всичко петнайсет парчета, се 
споглеждаме и - напред.

Другото си е направо... партизанска гюрултия. Оказа се, 
че Мариана наистина носи две гранати. Те, общо взето, 
оправиха работата. Лагерът им се оказа нов, не там дето го 
помнехме отпреди, а съвсем наблизо, току зад едни борове. 
Горките, още не можеха да повярват напълно на историята 
на техните постови за странната ни атака. Прас-прас 
гранатите, после с викове и стрелба - напред. Е, повечето 
избягаха, ама двама-трима паднаха. Един от тия - с куршум 
в гъза. Буквално. Който не мина покрай него, той не му се 
изхили гадно. Кофти е така.

И с това се приключи. Почти. Една жена намерихме в 
едната палатка (нашите са къде-къде по-просторни и 
здрави). Горката, беше се свила и се чудеше къде да се дене. 
Елфка, младичка, хваща окото. Влиза Мартин, най-младият 
ни елф, зърва я и си я заплюва за трофей.  Е, ние това го 
разбрахме по-късно. Както щъкаме между палатките и се 
чудим кое с какво по-бързо да отнесем, докато ония не са се 
окопитили и върнали, се чуват гневни женски викове. Някой 
се кара, ама здраво. Поглеждаме и какво - излиза Мартин, 
зачервен от яд и обида, но безпомощен, държи се за брадата, 
а след него - Мариана. “Не си и помисляй” вика. После се 
шмугва обратно, изкарва жената и я натирва грубо. “Не си 
ни притрябвала, върви да успокояваш вашите си мъжлета”. 
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На тия, които изненадано понечват да спрат пленницата, 
фелината размахва малкия си, ама здрав юмрук. Такава си 
е нашата Мариана - ревнива. Но можеш ли да ѝ се обидиш, 
само я погледни!

И друго имаше - абе шматкаме се насам-натам, ама гледам, 
оня с простреляната задница ме гледа особено. Мръщи се, 
определено го боли, за срама да не говорим, подпрял се е 
на кестерме и не мисли никъде да бяга. А очите му - все 
в мене. Какво иска тоя? След малко виждам, че още някой 
му е интересен, обръщам се - Дейвид. А, това ли било, 
малкия! Ами сега! Къде ти е пушката, къде ти оптиката? 
Оня разбира, че съм разбрал, ама какво да направи, в това 
състояние само ще чака. Дръпвам Дядото за ръкава и му 
прошепвам, сериозен колкото мога да съм: “Тоя е мой, да не 
ми го барате!”. Той го оглежда изненадано, но кимва. Вярва 
ми. И на Дейвид ще кажа, ама после, аз си го намерих тоя, 
имам предимство.

Помотаваме се малко, натоварваме каквото видим ценно 
и - наобратно. Снайпериста съм го вързал и го водя като 
говедо, каквото си е. Вярно, малък им се оказа лагерът, 
вероятно наистина е само преден пост, и ние не бихме 
се установили толкова близо до границата. Но това не 
помрачава радостта от победата. Важното е, че ги спипахме 
неподготвени. То е като при покера - а при покера номерът 
е в това как играеш, а не с какво разполагаш. И сега с чисто 
сърце можем да отворим Костадиновите запаси, кой би ни 
обвинил, ако ги изпием до капка.
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Структура

Беше стъпил на ескалатора и стъпалата бавно го избутваха 
нагоре. Отстъпи крачка назад и се озова в начално положение. 
Беше малко объркан. Неочакван импулс го бе застигнал тук, 
на шестнайсетия етаж, между магазините за спортни стоки и 
битовата част. Няколко стъпки по-назад, на стената вляво 
имаше една табела. Нищо особено, всъщност. В този 
трийсететажен супермагазин имаше поне, Уилко се опита да 
пресметне наум, като направи още една стъпка по-назад и 
по-надолу, поне 5000 ескалатора. Значи имаше поне 10000 
такива табели. Но, което всъщност наистина го порази, за 
първи път я забелязваше. И то защото табелата се беше нещо 
кривнала. Не беше истинска табела, впрочем, затова и не се 
беше накривила наистина. Не беше окачена на връвчица, 
защото нямаше на какво да е окачена; крепяха я някакви 
болтове, сигурно, или нещо магнитно, Уилко не беше... (стъпи 
пак назад) много сведущ и не можеше да каже на какво са 
окачени табелите. Или пък направо са залепени? Сигурно. 
Когато Уилко мина покрай нея, нещо привлече вниманието 
му, но не беше надписът, макар че сега само той му се 
въртеше в главата - “Гравиескалатор. Битова техника”. 
Всъщност единият ъгъл на табелата се беше олющил. За миг 
Уилко си даде сметка колко неточна беше тази дума. Отново 
стъпи на задното стъпало и се озова на нивото на шестнайсетия 
етаж, после извика в съзнанието си образа на странната 
табела. Не, “олющена” не беше точната дума. “Олющен” 
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предполагаше някаква тънка покривна... тънък покривен 
слой, може би боя. Или фолио, но твърдо. Меко и гъвкаво 
пластмасово покритие би се “окъсало”. Но мястото не беше 
“окъсано”. Беше по... сещаше се за “многопластовост”, но не 
се сещаше как да преобразува тази дума, за да опише 
проблема с табелата. Сякаш, сякаш... някой се беше подпрял 
- Уилко отстъпи назад - на табелата, но е държал нещо остро. 
Не остро, а грубо; твърдо и... грубо, не с един връх, остър, а с 
много. Не можеш да направиш такава следа с ръка. Не е 
“ожулено”, ожулена може да е ръката ти, ако я отъркаш о 
груба стена. Точно така, табелата беше “одраскана”. Единият 
ъгъл беше одраскан с нещо, но Уилко не можеше да измисли 
с какво. Може би някой се е подпрял, но какво би държал в 
ръката си? Уилко си представи отново драскотините и 
запрехвърля в ума си разни неща, разделени в две групи - 
едните, които се надяваше да могат да оставят подходящи 
следи, а другите - да ги получат. Докато отново отстъпваше 
по ескалатора, осъзна колко малко знае за материалите, с 
които борави по принцип. Да ги познава не беше нужно, но 
можеше да помогне, а сега, докато се опитваше да изброи 
познатите си материали, усети, че се повтаря и се връща към 
най-вероятните, които обаче не ги правеше по-вероятни, 
отколкото са. Не можеше да се досети от какво е направена 
табелата или с какво е покрита и не можеше да измисли с 
какво би я одрал така, че да изглежда такава, каквато бе 
привлякла вниманието му. Така причината си оставаше 
неизяснена (стъпка надолу по ескалатора), но резултатът 
беше налице. Щом Уилко освободи съзнанието си от въпроса 
за материала, в него сам се намести надписът “Гравиескалатор. 
Битова техника”. Не беше проблемът в техниката. Битова. 
Уилко не се беше запътил натам, но трябваше да мине през 
етажа, за да продължи по пътя си. Защо ескалаторът беше 
“грави”? Докато правеше стъпка назад, озовавайки се отново 
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на първото стъпало, се опита да погледне между стъпалата, 
които се мъчеха да го отведат на битовия етаж. Нямаше 
пролука. Защо пише “гравиескалатор”? Това “грави” начин ли 
е или... цел? Ако идва от “гравитация” сигурно е цел. Уилко не 
знаеше друга дума, свързана с “грави”, освен “гравитация”. И 
съответно - “антигравитация”. Едва ли ескалаторът работеше 
на принципа на гравитацията. Така де (стъпка назад), целта 
е да те изкачат (стъпалата) до горния етаж, в случая - “Битова 
техника”, без да си мърдаш много-много краката. Човек 
трябва да си пази краката; в този супермагазин има сигурно 
5000 ескалатора, Уилко се довери на предните си изчисления; 
сигурно изкачването трае около половин минута, можеш да 
си провериш портфейла дали си е на мястото, да прегледаш 
списъка с нещата за купуване или... или да си вдишнеш от... 
тубичката, ако си астматик, или нещо такова. Уилко пак стъпи 
на най-долното стъпало и плъзна поглед по съседната 
пътека, тя пък слизаше от “битови” към “спортни стоки”. Там 
беше друго, слизането е по-лесно от качването, можели са 
просто да сложат една гладка наклонена повърхност, но... 
тогава въпросът няма да е до стави, а до равновесие. 
Ескалатор си е най-добре. Но ако е “грави”? Сигурно работи с 
антигравитация, противопоставя се, така или иначе, на 
гравитацията като ни бута или плавно ни спуска. Като всеки 
ескалатор. Има ли особен смисъл да пише на 10000 табели 
какви са подвижните стълби? Осъзнаваше добре, че когато 
остарее ще бъде доволен, че стълбите се движат, но няма да 
му става по-леко, че са “грави”. Отново стъпи в началото, 
погледна към краката си. Стъпалата бяха еднакви, но това 
едва ли имаше нещо общо. Кой може да каже кое стъпало кое 
е? Или колко са. Със сигурност са повече от едно, реши Уилко, 
дори на пръв поглед са повече от... петдесет-шейсет. 
Петдесет със сигурност. Отстъпи и изпод краката му се появи 
още едно. Как всъщност можеш да ги преброиш, без да ги 
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спреш? Не можеш. Трябва да бележиш едно и да го проследиш. 
Можеш да го одраскаш като табелата, а най-лесно ще е ако 
просто нарисуваш нещо, някакъв знак. Това го подсети за 
нещо. Извика в съзнанието му картина, която вече беше 
минала оттам скоро. Част от стена, по която някой беше 
рисувал. Образът беше от един от музеите на третия етаж, 
музей на строителството. Макар само да минаваше оттам, на 
път от един гравиескалатор до друг, Уилко (отново стъпка 
назад) се спря за миг пред една витрина, а зад дебелото, или 
поне несъмнено здраво стъкло, имаше парче от стена, 
довлечена незнайно откъде. Уилко прочете надписите на 
обяснителното табло, но не разбра термините, нито разпозна 
името на града, където явно стената е деляла жилище от... 
нежилище. Стената изглеждаше странно, но не само по един 
начин, а този, който привличаше вниманието на минувачите 
беше рисунката. Беше изпълнена с нещо, което Уилко не 
познаваше (пак отстъпи), някакъв особен вид боя, изглеждаше 
някак мека и ярка и съвсем не беше ясно какво изобразяваше. 
Все пак беше очарователна рисунка. Другата странност на 
парчето стена всъщност отпърво Уилко прие за странност на 
самото изображение, преди да го огледа. Сякаш някой бе 
нарязал рисунката на правоъгълници, но нарязана бе стената. 
Целият експонат бе съчленен от странни паралелепипеди с 
неопределен червен цвят. “Тухли”, реши Уилко, “ако правилно 
разчитам терминологичния ред на надписа”. Да приемем, че 
е тухла. Едно време се е строяло така (отстъпи надолу). 
Вземаш много малки еднакви парчета и ги... “събираш”? Не, 
“сглобяваш”! И ги сглобяваш в... сграда, вероятно. Да, 
надписът сочи сградите като резултат. Сега сградите се 
отливаха на място. Това вероятно означава, че така е по-
добре, отколкото с тухли. Но не е заради принципа, реши 
Уилко, защото така е направен ескалаторът, нали? Много 
парчета, които... се движат. Да, тухлите едва ли се движат 



77

една спрямо друга, едва ли, беше уверен. Дали тухлите имаха 
нещо общо с гравитацията, или поне с антигравитацията? 
Сигурно биха ги нарекли “гравитухли”. Освен ако притурката 
“грави” не е измислена след тухлите. Естествено че не, Уилко 
отстъпи пак, тухлите нямаха нищо общо с гравитацията, 
освен, че се крепяха една-друга; затова и, може да се каже, 
връзката “тухла” - “антигравитация” е повече от косвена. 
Всъщност, макар че в различни аспекти, Уилко огледа 
стъпалата под краката си, в различни аспекти свръзката 
между тухлите (каква ли е била всъщност и впрочем тази 
свръзка?) е и връзката точно между тухлите и... сегашните 
стени, от каквото и да се отливат. Въпросът е точно в 
свръзката, подсказа логиката на Уилко (слезе пак стъпало 
надолу). Тя е и разликата между стената от тухли и стената 
от... не-тухли. Втората стена е само от свръзка. Ами разликата 
между тухлените свръзки и тези на ескалаторите? И 
гравиескалаторите. Като се бе насладил на очукания (такъв 
беше) експонат Уилко беше обходил и останалите витрини. 
Имаше още за тухлите. Уилко дълго разглежда  разните 
образци, сигурно бяха образцови, но все умът му се въртеше 
около свръзките и връзките. Мисълта му прехвърляше идеята 
за разните комбинации от тухли и стълби, градеше 
всевъзможни строежи, но нещо все не се получаваше, 
въображаемата постройка се топеше. Стъпка по-назад и по-
надолу. Нещо липсваше, имаше нещо в основата, което 
шаваше и не позволяваше картината да се учлени. И без това 
Уилко не можеше да бъде сигурен как са изглеждали 
тогавашните сгради и изобщо постройки (ако изобщо между 
двете думи има разлика). Как да си обясниш какво е... защо(!) 
характерното и интересното на една тухла е в това, че е 
тухла? Не. Че е една! По-точно - че е една от многото. Това 
сякаш указваше нова връзка с ескалатора. И с “грави”-
варианта (всъщност май връзката беше същата). Дали 
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гравиескалаторът беше това, което е, защото стъпалата му 
са свързани? Втори поглед върху тях (отстъп) не показа нищо 
относно това какви са “отношенията” между частите. Гъвкави 
- със сигурност, но още какви? Можеше ли едно-единствено 
стъпало да го отнесе до “Битови стоки”? Ако е достатъчно 
лек? Добре де, може ли да се придвижи само догоре (и пак - 
до долу)? Може би в това е смисълът да е “грави”. Което би 
обяснило защо тухлите не са - сграда от една тухла не би 
била сграда. Или би? Можеш ли да знаеш? Докато едно-
единствено стъпало би те пренесло през етажите, ако е 
достатъчно “грави”. Ето това е - реши Уилко и слезе пак, 
пропускайки стъпало нагоре. Това е! Тухлите се отличават от 
стъпалата на ескалаторите, по това че не могат да са “грави”. 
Надяваше се, че правилно разбира нещата и природата на 
тези червени паралелепипеди. Някакъв мисловен повей му 
подсказваше какъв е целият смисъл и го водеше далеч назад. 
Защо са използвали тухли? Всъщност какво ще стане, ако 
изчезне гравитацията? Глупав въпрос, придвижи се назад 
Уилко, глупав въпрос. Но все пак гравитацията е онова, без 
което не може. Беше чел... Сети се за закона за запазване на 
енергията. Не, не беше този закон. Тоест - този беше, но не се 
казваше така. Опита с различни имена, но нито едно не му 
прозвуча познато. Както и да е. Ставаше дума за това, че 
всичко във вселената се стреми към състояние, в което 
енергията е възможно най-ниска. И при гравитацията - по-
високо значи повече енергия, някаква, и обратно. Значи? Като 
се вземат тухли и се подредят и се свържат... какво се прави, 
всъщност? (Отстъп) Сега това се прави с цели стени. И с 
гравиескалатори. Какво им е особеното на тухлите? Уилко се 
подразни, че е изгубил мисълта си. Да започнем отначало. В 
началото бе имало Голям взрив, беше чел, няма значение, не 
си спомняше къде, там обаче пишеше, че всичко е започнало 
с Голям взрив. И когато е станал са се... “измислили”, не е 
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точно. “Създали” също. Да речем “определили” законите на 
вселената. Физическите закони. И този за енергията. В крайна 
сметка по този закон всичко щяло да се върне към онова, 
което се е взривило. Без значение. Взривило се е всичко и 
част от възникналия ред е била гравитацията; Уилко се смути 
от твърде голямата свобода на предположенията си, но слезе 
с още едно стъпало и продължи. Значи тухлите са един от 
начините за поддържане на реда далеч от вселенския край. 
Ето това е особеното на тухлите и свръзката им - че са твърде 
малки, за да ти помогнат с нещо една по една, но ако ги 
събереш получаваш ред (Уилко отново се подразни от 
мисълта си, този път заради драматичното звучене). 
Получаваш постройка (или поне стена), а и получаваш и 
повърхност за рисуване. Беше почти невъзможно вече да 
загуби от мисловния си поглед тази ненатрапваща се, но 
много важна вътрешна структура. Не е като гравистъпалата, 
реши Уилко и пусна още едно пред себе си. Стъпалата 
служеха със своята... с това, че стояха винаги на разстояние 
едно от друго. Е, добре, имаше значение връзката между тях 
с тази между тухлите, но очевидно беше от друго естество. 
Какво точно, Уилко отказа да се замисли в момента. По беше 
склонен да се замисли върху това, че можеш да рисуваш и 
върху стената от тухли, и върху подвижните стъпала на 
гравиескалатора...

Някой отзад побутна Уилко по рамото и го попита дали 
най-сетне ще се качи до “Битови уреди” или ще слезе от 
ескалатора. Но защо? Не знам, отвърна Уилко, пак пристъпи 
назад, бутайки се в интересуващия се и се оказа твърдо 
на шестнайсетия етаж. “Спортни стоки”. Огледа се. Оттук 
одрасканата табела не се виждаше. Уилко се замисли, после 
отново стъпи напред и не помръдна, докато не се озова горе.
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Теория

“Тук някой би могъл да възрази”. Дубар помисли за 
момент, почука с пръсти по челото си, после се почеса 
нервно. Тук някой би могъл да възрази, че... Добави “че”-то 
към последното изречение.

– Естествено, че ще възрази! - измърмори на себе си 
раздразнено. - Тук могат да ме хванат много здраво. Тук 
издъхвам, помисли си отегчено. Хубава аналогия, но ако някой 
я разчепка, ще ме забие. Потрака с пръсти по клавиатурата. 
Помисли малко и изтри последното изречение. Няма защо 
читателят да бъде провокиран. Да не му подсказваме къде 
е проблемът, а! Пък ще измислим как да обясним нещата. 
Хм, добре… Дубар побутна мишката и прочете последните 
изречения на ум, мърдайки устни съсредоточено. Смръщи 
се и прочете целия абзац. Слабо. Вярно е, но не звучи 
убедително.

– Дубо, няма ли да дойдеш да ядеш? - на вратата се показа 
Мори, както винаги издокарана със ситни карета и вързана 
коса.

– Хмне - измърмори Дубар, без да я поглежда.
– Стига си писал, ела поне да ни правиш компания. Сим ще 

иска да те види. Хайде, покажи се. Била е толкова път!
– Хммне. Уфф, Мори, сега… не мога! - Дубар изцъка с език, 

клатейки глава в опит да отпъди сестра си, без да загуби 
концентрацията си.

– Сим ще ти се обиди, да знаеш!
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– Уфф, Мори! - Дубар изпуфка раздразнено в опит да 
намери извинение. - мм…

Мори не каза нищо, само поклати глава с укор и излезе.
Уффф, как да го измисля, като не мога да се съсредоточа! 

И без това цикля като… Хм, добре, значи… Обмисли 
последните си твърдения, преповтори ги, опитвайки се да 
ги сведе до простички сентенции и сви устни недоволен. Не 
беше добре. Мисълта му скачаше твърде много, подбираше 
примери от съвсем различни мащаби, смесваше аналогии. 
Твърде припряно излагаше доводите си. Ясно личеше, че 
всеки читател би бил объркан.

Дяволите да го вземат!
Отново препрочете последните абзаци. После си помисли, 

че го прави прекалено често. После помълча наум, а после 
си помисли, че екранът е зацапан. После си помисли, че си 
мисли за глупости.

Отпусна се с пуфтене назад в стола си и затвори очи. 
Болеше го глава - слабо, но дразнещо остро пулсиране точно 
в слепоочията. Зад тях. Под слепоочията. Хм… навътре от 
тях. Всичко това е от нерви, реши Дубар. Отвори очи, наведе 
се напред и препрочете написаното. Не отне кой знае колко 
време. Не беше особено много като обем. Не беше още 
завършено, но и не се очертаваше да се уголеми особено. Не 
е добре, помисли си раздразнено Дубар. Темата е сериозна, 
очаква се сериозен обем. Никой няма да повярва, че нещо 
вярно е казано в толкова малък текст. Но пък Дубар винаги 
държеше да е точен в твърденията си и не искаше умишлено 
да разтяга локуми. Хубава работа!

Добре, оставяме това сега така, после ще го оправяме! 
Това е основен принцип. Нищо не става перфектно от първия 
път. Да де, това е ясно! Идеята е - нищо не може да стане 
идеално от…  Уфф… идеята е, че пишеш всичко, за да имаш 
нещо написано, въпреки че не е хубаво, а после поправяш. 
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Не по време на писането. Така се зацикля!
– Дубо, идваш ли? - Мори пак беше се беше показала на 

вратата. Погледа брат си за миг, после влезе. Той я погледна, 
реши, че може би изглежда отчаян, и направи смръщена 
физиономия.

– Синтез или анализ? - попита - отговори принципно!
– Синтез.
– Априори или апостериори?
– Апостериори. Няма ли да се появиш оттатък най-накрая? 

Дадох ти половин час, но не можеш съвсем да се измъкнеш!
– Искам да си довърша, Мори! - възнегодува Дубар.
– Осъзнаваш ли, че ако го измислиш това твоето, ще 

оставиш без работа всички философи.
– Хм…
– А и си нелоялна конкуренция.
– Хм?
– Защото за това не ти се плаща! Хайде остави това и ела 

оттатък!
– Изобщо не ми помагаш, да знаеш.
– Ти също не ми помагаш, като си се замонашил така. 

Хайде, Сим наистина ще се огорчи ако не се появиш. Няма 
да ти позволя да бягаш така.

– Защо се опитваш да ме сватосваш, не понасям като ме 
пробутваш така! - Дубар се сви обидено на стола си.

– Не те сватосвам! Не искам кой знае какво от тебе.
– Не харесвам толкова Сим.
– Хайде, ела де. Сим не е лошо момиче, няма нужда толкова 

грубо да я отбягваш. Специално заради тебе е дошла. Нека 
ти се порадва малко.

– Уфф… - Дубар изсумтя, смръщи се сви още повече. - 
Уффф, ще дойда след малко.

– Така те искам, братчето ми. Запазили сме ти сладкиш.
Мори го погледа очаквателно няколко секунди, после му 
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се усмихна окуражително и излезе.
Дубар постоя миг-два неподвижно, след това се загледа пак 

в екрана. Смръщи вежди в опит да се върне към последната 
си мисъл. Прочете последните си написани изречения, 
написа още две, накрая изтри абзаца. Веднага съжали и като 
изруга сподавено удари с юмрук по тапицерията на стола 
си. “Синтез” и “апостериори”, значи. Това пък защо? Съвсем 
се обърка. Явно не трябваше да прави тая импровизирана 
анкета. Трябваше да предвиди резултат, с който не е 
съгласен.

Изруга отново и се опита да прочете всичко отначало, но не 
можа да се съсредоточи и изпуфтя ядосано. Гледа известно 
време в екрана със стиснати устни и гаснеща надежда 
в очите, после стана рязко от мястото си. Как можеш да 
работиш при такива условия. По дяволите. Уффф… Жени… 
По дяволите…

Измъкна се иззад масата и тръгна към вратата.
– Мори, Сим, пфу… идвам.
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