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Кучка

За първи път чух за плажа, когато бях в Банкок, 
на улица „Као Сан“. Улица „Као Сан“ беше земята на 
туристите. Почти всички сгради бяха превърнати 
в общежития, имаше телефонни кабини за междуна-
родни разговори със сателитна връзка, в кафенетата 
пускаха съвсем нови холивудски филми на видео и не 
можеше и десет метра да извървиш, без да минеш край 
сергия с пиратски записи. Основната функция на ули-
цата беше на камера за декомпресия за тези, които 
пристигаха или напускаха Тайланд, спирка в прехода 
между Изток и Запад.

Кацнах в Банкок в късния следобед и докато стиг-
на до „Као Сан“ се стъмни. Шофьорът на таксито ми 
намигна и каза, че в единия край на улицата имало по-
лицейско управление, затова го помолих да ме остави 
на другия. Не възнамерявах да върша престъпление, но 
исках да угодя на заговорническия му тон. Не че има-
ше голямо значение в кой край ще спре човек, защото 
полицията очевидно бездействаше. Долових миризма-
та на трева още със слизането от таксито и полови-
ната от пътешествениците, с които се разминавах, 
бяха дрогирани.

Той ме остави пред едно хотелче с маси за хране-
не, разположени към улицата. Изучавах го, оглеждайки 
клиентите, за да преценя що за място е това, когато 
един слаб мъж от най-близката маса се протегна и до-
косна ръката ми. Погледнах надолу. Предположих, че 
е едно от хероиновите хипита, които се мотаят из 
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Индия и Тайланд. Вероятно бе дошъл в Азия преди де-
сет години и беше превърнал едно случайно занимание 
в пристрастеност. Кожата му бе като на старец, но 
бях сигурен, че е около трийсетте. Имах чувството, 
че ме гледа като някой балама, от когото може да чо-
пне нещо.

– Какво? – попитах наежено.
На лицето му се изписа изненада и той обърна дла-

ните си към мен. После сви палеца и показалеца си в 
„О“ – знака за идеално, и посочи хотела.

– Добро ли е мястото?
Кимна.
Огледах отново хората по масите. Бяха предимно 

млади и дружелюбни на вид, някои гледаха телевизия, 
други си бъбреха, докато се хранят.

– Добре – усмихнах се, в случай че не беше херои-
ново деграде, а просто дружелюбен ням. – Оставам.

Той отвърна на усмивката ми и се обърна към ек-
рана.

Петнайсет минути по-късно вече се настанявах 
в стая, малко по-голяма от едно двойно легло. Сигу-
рен съм, защото в нея беше сложено двойно легло и от 
четирите му страни имаше по трийсет сантиметра 
пространство. Раницата ми пасна точно в дупката.

Едната стена беше от бетон – външната. Оста-
налите бяха неизмазани и от гола пластмаса. Когато 
ги докоснах, те се размърдаха. Имах чувството, че ако 
се облегна на някоя от тях, тя ще падне, може би ще 
удари друга и всичките стени по съседните стаи ще 
се сринат като домино. Малко под тавана стените 
свършваха, празното място беше покрито от метал-
на мрежа против комари. Мрежата почти създаваше 
усещане за затворена, лична територия – докато не 
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легнах в леглото. Щом се отпуснах, започнах да чувам 
хлебарките, търчащи из съседните стаи.

Откъм главата ми имаше двойка французи, на-
ближаващи двайсетте – прекрасно, стройно моми-
че в комплект с подобаващ красавец. Когато идвах 
към стаята си, те тъкмо излизаха от тяхната и си 
кимнахме, разминавайки се в коридора. От другата 
ми страна беше празно. През мрежата виждах, че не 
свети, но и да имаше някой, щях да чуя дишането му. 
Беше последната стая по коридора, затова реших, че 
гледа към улицата и има прозорец.

На тавана имаше вентилатор, достатъчно мо-
щен, за да обръща въздуха. Известно време просто 
лежах и го гледах. Равномерното движение на перки-
те ми действаше успокояващо. Усетих как смесица-
та от жега и лек бриз ме приспиват. Идеално. Най-
лошият вариант за часова промяна е от запад на 
изток и би било добре да се адаптира човек още пър-
вата нощ.

Загасих лампата. От коридора се процеждаше 
светлина и продължавах да виждам вентилатора. 
Скоро заспах.

Веднъж-дваж усещах присъствието на хора в ко-
ридора и мисля, че чух французите да се връщат и пак 
да излизат. Шумовете така и не ме събуждаха напъл-
но и неизменно успявах да потъна отново в съня, кой-
то бях сънувал. Докато не чух мъжки стъпки. Бяха 
различни, твърде стряскащи, за да се проспят. Няма-
ха ритъм или тежест и се влачеха по пода.

Неразбираем поток от британски псувни долетя 
в стаята ми, когато онзи заблъска напред-назад резе-
то на вратата си. Последва шумна въздишка, резе-
то прищрака и лампата светна. Мрежата за комари 
хвърляше на тавана ми решетъчна сянка.
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Погледнах часовника си намръщено. Беше два през 
нощта – рано вечерта в Англия. Зачудих се дали ще 
мога да заспя отново.

Мъжът се тръшна в леглото си, застрашител-
но разклащайки стената между нас. Известно време 
се чуваше кашлица, а после шумолене от свиване на 
джойнт. Скоро в светлината попадна син дим, къл-
бящ се през мрежата.

Освен приглушените възклицания от време на 
време, той беше тих. Почти се унесох.

– Кучка – прозвуча глас. Отворих очи.
– Шибана кучка. И двамата сме си направо…
Гласът се задави в кашлица.
– Мъртви.
Бях се събудил напълно и седнах в леглото.
– Раци в коралите, синя вода, моята кучка. Исусе, 

направо ме уби – продължи мъжът.
Имаше акцент, но замаяната ми от съня глава не 

можеше да го определи в началото.
– Кучка – каза той отново, сякаш изплюваше ду-

мата.
Шотландски акцент. Плаж*.
По стената се чу дращене. За момент помислих, 

че може би се опитва да я бутне и си представих как 
ставам на сандвич между пластмасовата плоскост и 
леглото. Тогава през мрежата се появи силуетът на 
главата му, с лице към мен.

– Ей – каза той.
Не мърдах. Бях сигурен, че не може да вижда в ста-

ята ми.
– Ей. Зная, че слушаш. Там вътре. Зная, че си буден.

* Beach (англ.) – плаж, bitch (англ.) – кучка – бел. прев.
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Вдигна пръст и побутна изучаващо мрежата. Тя 
изпука и се разкачи откъм панела. Мъжът прокара ръ-
ката си.

– Ето.
Светещ червен предмет прелетя през тъмнина-

та и се приземи върху леглото, като разпръскваше 
иск ри. Джойнтът, който той пушеше. Сграбчих го, 
за да спася чаршафите от изгаряне.

– Да – каза мъжът и тихо се изсмя. – Хванах те. 
Видях, че взе тревата.

Няколко секунди не можех да осмисля случилото 
се. Мислех си какво ли щеше да стане, ако наистина 
спях? Чаршафите щяха да се запалят. Можех да из-
горя. Паниката премина в яд, но го потиснах. Мъжът 
беше твърде случаен, за да се ядосвам. Все още можех 
да видя само главата му и то осветена отзад. Лицето 
му продължаваше да е в сянка.

Вдигнах джойнта и попитах:
– Искаш ли си го обратно?
– Ти слушаше – отвърна той, пренебрегвайки въ-

проса ми. – Чу ме да говоря за плажа.
– … Говореше високо.
– Кажи ми какво чу!
– Нищо не чух.
– …Не чу нищо?
Спря за момент, после притисна лицето си към 

мрежата.
– Лъжеш.
– Не. Бях заспал. Току-що ме събуди…, когато 

хвърли джойнта към мен.
– Ти слушаше – изсъска той.
– Не ми пука дали ми вярваш.
– Не ти вярвам.
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– Ами… Не ми пука… Виж – изправих се върху лег-
лото, така че главите ни да са на едно ниво, и вдигнах 
джойнта към дупката, която беше направил. – Ако 
искаш, вземи го. Искам само да спя.

Когато вдигнах ръка, той се дръпна назад и излезе 
от сянката. Лицето му беше плоско като на боксьор, 
носът разбиван твърде често, за да има някаква фор-
ма, а долната челюст беше твърде голяма за горната 
част на черепа му. Щях да се стресна, ако не виждах 
тялото, към което беше прикачена тази мутра. Че-
люстта преминаваше във врат, толкова тънък, че из-
глеждаше невероятно как държи главата, а тениска-
та висеше на раменете му като на закачалка.

Видях стаята зад него. Както бях предположил, 
имаше прозорец, но той го беше облепил с вестници. 
Освен това стаята беше съвсем гола.

Ръката му се показа през дупката и измъкна тре-
вата от пръстите ми.

– Добре – казах аз с мисълта, че вече съм овладял 
положението. – Сега ме остави на мира.

– Няма – отговори той кратко.
– …Няма?
– Няма.
– Защо? Какво… искаш ли нещо?
– Аха – усмихна се широко. – Ето защо… – отно-

во притисна лицето си към мрежата – … няма да те 
оставя на мира.

Но в момента, в който го каза, изглежда, промени 
решението си. Изчезна от погледа ми, скрит в ъгъла 
на стената. Останах прав няколко секунди, объркан, 
но с идеята да подсиля влиянието си – сякаш не аз от-
стъпвам, а той. Чух да запалва джойнта си отново. 
Реших, че това е краят, и си легнах.
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Дори след като той загаси лампата си двайсетина 
минути по-късно, още не можех да заспя. Бях твърде 
напрегнат, твърде много неща минаваха през главата 
ми. Плажове и кучки; бях изтощен, напомпан с адре-
налин. Вероятно, ако ме бяха оставили на мира за око-
ло час, щях да се отпусна, но скоро, след като мъжът 
загаси светлината, французите се върнаха и започна-
ха да правят секс.

Беше невъзможно да не си ги представя, чувай-
ки ускореното им дишане и усещайки вибрациите на 
движещото се легло. Бързият поглед, който хвърлих в 
коридора върху лицето на момичето, беше достатъ-
чен да я запомня. Изключително лице. Тъмна кожа и 
тъмна коса, кафяви очи. Плътни устни.

След като свършиха, имах страхотна нужда от 
цигара – някаква съпричастност, може би – но се спрях. 
Знаех, че ако го направя, щяха да чуят шумоленето на 
пакета или звука от кибрита. Свършено бе с илюзия-
та им за уединение.

Съсредоточих се да лежа съвсем неподвижно. Ока-
за се, че мога да го правя доста продължително.

География

Улица „Као Сан“ се събуди рано. В пет отвън заз-
вучаха приглушени автомобилни клаксони – банкок-
ски вариант на ода за изгрева. После затрака водопро-
водът под пода – служителите на хотела започваха 
да се къпят. Чувах разговорите им, тъжния звук на 
тайландският говор, едва издигащ се над шуртяща-
та вода.


