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ислех, че просто ще се поразходим. Около нас се
вихрят сламки, които влизат през свалените прозорци на пикапа. Сезонът на жътвата е, но не и
за нас. В багажника дрънчат ръждясали тръби от парно
и корубата на една пералня, която вчера намерихме в канавката. Баща ми отбива и спира на бензиностанцията.
– Ти искаш ли нещо? – пита ме, докато пълни резервоара
догоре. Позволява си да го прави само в понеделник, когато
на смяна е Беноа. Шефът на Беноа отказва да ни обслужва.
Твърди, че от клиенти като нас излизал на загуба.
Покрай нас с трясък преминава камион, натоварен с
бали слама. Тромавото возило кара избледнялата реклама
на кафе, което тук винаги е на промоция, да заплющи. Кафето мирише така, сякаш е примесено с битум.
– Здрасти! – провиквам се към Беноа. Звънчето издрънчава звучно.
– Не може да влизате вече! – обажда се Беноа от стъклената си кабинка. Устата му е прекалено близо до микрофона. – Казах ви още предния път.
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Жестикулирам по посока на касата, соча уши в знак,
че не съм го чул.
– Казах ви, че…
Поклащам глава, отново соча към ушите си. Беноа изглежда като барикадиран зад чувалите с дървени въглища.
В кофите около кабинката вехнат букети. Затътрям се
към хладилника с енергийни напитки. Беноа ме следи с очи
в изпъкналото огледало на тавана. Звънчето на вратата
се обажда отново.
– Беноа! – възкликва баща ми бодро.
– Тъкмо обяснявах на Брайън, че не може да…
– Я ни сметни и това! – Баща ми вади от кошницата с
промоции огромно шоколадово яйце. – Подарък за брат му.
– При Люсиен ли отиваме?!
Баща ми обръща етикета към предпазното стъкло.
– Да не забравиш намалението! – нарежда той, докато
чопли с нокът големия червен стикер. – Всъщност нека
си стои. Брат му така или иначе няма да го забележи.
– Да, да – мънка Беноа и въвежда сумата с отстъпката.
– Сложи от оная панделка, синята. На брат му ще му
хареса.
– За съжаление, нямам право да опаковам стоки в промоция.
– И червената става.
– Както вече казах, не е позволено.
– Ти искаш ли нещо? – провиква се баща ми към мен.
Тръсвам глава.
– Колко ти дължа?
Беноа преглъща, взира се в екрана на касата.
– Всичко трийсет и осем и двайсет и…
– Ето ти. – Баща ми вади от вътрешния джоб на коженото си яке шепа монети и ги изсипва в чинийката пред
стъклото. – Получаваш и това. – От джоба на панталона си измъква банкнота от десет евро, която разгъва и
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приглажда старателно. – Ще опаковаш ли яйцето както
се полага?
– Първо да преброя парите.
– Бързаме.
Беноа започва да сортира нервно монетите.
Още не сме стигнали до колата, а шоколадът вече се
топи. Пред мен баща ми крачи решително. Синята панделка се ветрее след него.
– Недей да спираш, Брай!
Беноа се подава навън.
– Дължите ми още седем и двайсет и пет!
Баща ми извърта глава, но не забавя крачка.
– Добре ли ги преброи?
– Не стигат.
– Съмнявам се. – Баща ми си надява учудена физиономия. – Пък и бързаме. Брат му ни чака.
– Ще ви докладвам!
– Ай, ай, що за глупости! Така ли се отнасяш към най-верните си клиенти? – Баща ми забавя ход. – Утре ще ти
донеса остатъка.
– Утре ме няма.
– Е – баща ми се ухилва, – значи друг път.
Обръщаме пикапа. Беноа стои на вратата. Баща ми му
махва приятелски и изпъва палец. Беноа вдига вяло ръка в
отговор.
– Защо отиваме при Люсиен?
– Реших, че няма да е зле.
Брат ми си има легло на половин час с кола от нашата
каравана. Последният път, когато се отбихме да го видим, беше покрай шестнайсетия му рожден ден, а преди
това трябва да е било около Коледа. Спомням си, че спеше.
Когато най-сетне се събуди, се втренчи в блестящата
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гирлянда, която висеше на прозореца и потрепваше от
топлината на радиатора. Никога не ходим точно на Коледа
или на рождения му ден, за да не се натъкнем на мама. И
сега се надявам да не заварим колата ѝ на паркинга.
От главния вход ни наблюдава момчето с изпъкналите очи, чието лице е заето почти изцяло от чело. През
дупките на кожената му каска стърчат тъмни кичури.
Гледа строго, сякаш знае, че не сме идвали отдавна. Винаги
когато влизам в тази сграда, ме обзема тревога. Страх
ме е, че Люсиен може да ни е сърдит, задето се губим от
толкова време, или че може да се е случило нещо, за което
да не сме разбрали. Най-много се притеснявам, че тази
територия е повече на мама, отколкото наша.
На метър от пода белите стени са одрани и очукани от
инвалидни колички, колички за храна и легла на колела. По
целия коридор са паркирани приспособления с всевъзможни
накрайници. По-нататък има отрупана с подноси и мръсни
чинии количка, на която е закачена торба за боклук. Върху
син килим в една от залите лежи младеж, който се взира в
тавана и скимти. Краката му са огънати под чудновати
ъгли, сякаш са принадлежали на друго тяло, преди някой
да ги хване с пирони за неговото. Младежът чака с разтворени обятия нещо да се стовари от тавана и той да
го улови в прегръдките си.
– Брай! – Баща ми е стигнал до края на коридора. – Гледай само!
Автоматичните врати понечват да се затворят, но от
мястото, на което е застанал, той ги кара да се разтресат
и да се разтворят наново. Зад него статуя на Богородица
ни приканва с жест да понамалим темпото, нищо че тук
всичко така или иначе се движи като в желе.
– Там не беше ли стаята на Люсиен?
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През коридора е изпъната преграда от матов найлон.
Когато някъде из сградата се отвори врата или прозорец,
течението засмуква найлона с плющене, а после го издува.
Зад преградата някой пробива с бормашина. Нечий силует
бута ръчна количка.
– Да не би пък да са го преместили… Няма начин, майка
ти щеше да ни каже!
Станиолът на шоколадовото яйце шумоли в дланта му.
– Може би е някъде наблизо.
Проверяваме имената на произволни врати. Зад една
от тях се спотайва човек.
– Дали да не попитаме на рецепцията?
– Къде е Люсиен? – Баща ми тръшва шоколадовото яйце
на плота. – Стаята му е празна, а никой не ни е уведомил,
че го местят.
– Един момент – отвръща жената. – Само да допиша
нещо…
Според табелката жената се казва Есмей. Под блузата
ѝ се крият гърди, с които баща ми няма да пропусне да си
направи шега по-късно. Очите му блестят. Есмей чуква с
показалец бутона Еnter, а после избутва стола си назад и
ни заглежда дружелюбно.
– Идваме на свиждане на Люсиен.
– На Люсиен Шевалие ли?
– Това тук е брат му.
– О! Люсиен имал брат! – изненадва се Есмей, без да ме
поглежда. – А вие тогава кой сте?
– Бащата.
– Ах, разбира се…
– Той още ли е при вас?
– Е, как иначе! Преместихме го временно в сто и шеста.
Заради преустройството.
Преди да успеем да попитаме каквото и да било, тя ни
обяснява как да стигнем:
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– По този коридор тук, после по втория коридор вляво,
сто и шеста е третата врата отдясно.
– Хубаво – отвръща баща ми и стрелва гърдите ѝ с
поглед. Вероятно вече пуска шеги наум, понеже се усмихва
широко. Докосва слепоочието си с два пръста. – До нови
срещи!
Из коридорите висят колажи на супергерои, чиито лица
са заменени от паспортни снимки на обитатели.
– Майчице мила! – хили се баща ми. – Това си бяха две
пазарски торби!
– Кое?
– Да му се прииска на човек да се нанесе между тези цици.
– Сто и първа – чета аз на глас. – Тук е сто и трета.
Ние сме от другата страна.
– Ами да видим… – мърмори под носа си баща ми. – Ако
спи, няма да се застояваме.
Табелката с името на Люсиен е украсена с жълто-сини драсканици. Вероятно някоя от сестрите е стискала
флумастера между пръстите му.
– Готов ли си? – Баща ми вече е сложил ръка на дръжката. – Брай?
Кимвам. Той отваря вратата с решителност, с каквато
едно време вадеше клатещи се млечни зъби. Летвите на
щората затракват пред открехнатия прозорец. На конец
от тавана висят птици от креп хартия. Под тях лежи
Люсиен. Непокорната му коса стърчи както винаги. От
кръста надолу тялото му е отпуснато върху завивката,
ала торсът и лицето са извърнати на една страна. Пораснал е от последното ни посещение насам. Променят се
детайлите по него. Веждите му се сгъстяват. Долната
му устна се е издала, сякаш съдинка за светена вода от
онези, които се закачват на стената. По ръба на косата
му са избили пъпки.
– Люсиен?
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Очите му се разтварят до процепи. В ъгълчето на едното око е полепнал гурел. Мама би го изчистила веднага.
– Казваш се Люсиен – опитвам се да му припомня кой
е. – Дойдохме. – И се потупвам в гърдите. – Брайън и татко. – Отмествам се, за да направя място на баща си. Той
обаче стои зад мен, облизва устни, покашля се без нужда.
Правя още крачка встрани, махвам му да се приближи.
– Тук ми е добре – казва той и тиква шоколадовото
яйце в ръката ми. – За брат ти.
Приемам го, но предпочитам да му го даде той.
– Ти го направи! – прошепвам и се опитвам да му го
върна.
– Не, не. Теб по ̀ те бива. – Ръцете му изчезват в джобовете. Люсиен ни наблюдава. Задържам яйцето пред лицето му. После го оставям на нощното шкафче. Люсиен
не помни какво е шоколад.
– Минаха няколко месеца, а?
Иска ми се да го докосна някъде, но не знам къде, затова
ръцете ми остават върху ръба на леглото. На магнитната
дъска до главата му е закачена негова снимка в инвалидна
количка. До количката е клекнала мама. Клин с висока
талия, чийто ластик разделя корема ѝ на две едри гънки,
косата – на опашка, и от сто години все същата дамска
чанта, която тя стиска в ръце за снимката. Над тази
фотография – друга, по-нова, с Дидие. Както обикновено,
когато позира с него, тя го кара да я прегърне, притиска
буза в неговата, за да покаже колко много се обичат. Баща
ми го нарича подигравателно Ди-ди-йеее.
Мама винаги подрежда своите снимки в центъра. Полускрита зад тях е общата снимка на обитателите на
дома, направена на входа на някакъв увеселителен парк.
Всички освен брат ми гледат в обектива. Единственият
кадър, на който Люсиен се усмихва, е този с морското
свинче, което непознати ръце поднасят към бузата му.
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Долу вдясно съм аз. Магнитът запречва половината ми
лице. Паспортна снимка, каквато мама държи зад прозорче
в портмонето си. Тъкмо ми беше паднал един преден зъб.
Сресана с гел коса. Спомням си, че се чувствах пораснал;
наскоро се бях сдобил с обица. Имах и киче, но на снимката
то не се вижда.
– Гледай – обръщам се към Люсиен, – това съм аз.
Тутакси ме обзема познатото неудобство, което усещам всеки път, когато го заговарям. Причината е, че той
не ми отвръща. Големите се справят по-добре, макар да
звучат така, сякаш приказват на куче.
Люсиен се зазяпва по хартиените птици, които се люлеят от тавана, откакто се помня.
– Да пуснем ли да влезе малко светлина? – Баща ми
вече дърпа въженцето на щората. На всички прозорци е
монтирана скоба, така че да се открехват едва-едва. През
прозореца се вижда лятото, но от леглото на Люсиен – а
и от цялата сграда – то изглежда нереално, далечно. Измитите подове миришат на обществен басейн.
Люсиен замижава от внезапно нахлулата светлина,
примигва бързо. След това отново ококорва очи, сякаш
е забравил какво го е накарало да ги присвие. На сухата
трева пред прозореца две обитателки на дома играят
тенис. Успяват само да сервират; ракетите им порят
въздуха, но все закъсняват с връщанията. Двете търсят
дунапреновата топка, хвърлят я във въздуха и сервират
отново. Присвили са колене и гледат сериозно. Едната е
вкопчила юмруци в дръжката. Другата захвърля ракетата
и замята топката с две ръце. Фиууу! Пропуска. Топката
отива в храстите.
– Брат ти май предпочита да дремне… – Баща ми щипва
Люсиен по ходилата – единствената част от тялото му,
която е останала под завивката. Ето как успява да докосне
сина си, без да му се налага да го пипа в действителност. –
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Отивам за кафе. – Той се затътря към вратата. – След
малко се връщам.
Подобрил е собствения си рекорд. Досега не се е задържал толкова кратко.
– Люсиен? – викам аз брат си. – Искаш ли шоколад?
Панделката е стегнала яйцето. Отвързвам я вместо
него. Шумоленето на станиола предизвиква любопитството на Люсиен, главата му се надига от вдлъбнатината
на възглавницата.
– Я виж – казвам аз и с кокалчета натрошавам яйцето
на кафяви парчета. – За тебе е. – Поднасям към лицето
му заострен къс шоколад. – Какво ще кажеш?
Люсиен се залюлява, а аз пускам парчето в пещерата на
устата му. Кривите му зъби са по-малки, отколкото в спомените ми. А може би просто главата му е пораснала. Той
смуче, дъвче, примлясква с устни. Междувременно ръцете
му се надигат от леглото в необичаен ъгъл, а пръстите
му се заиграват мудно с клавишите на невидимо пиано.
– Ъм-ъм-ъм! – крещи той сърдито.
– Още ли искаш? – За да го подразня, поднасям пред очите му ново парче. Брат ми разтваря уста така широко, че
ме дострашава да не я разпори по ъгълчетата. Затова му
давам ново парче шоколад. Докато живееше у нас, познавах
значението на всеки негов звук. Че на масата има храна,
до която не успява да стигне. Или че е видял прахосмукачката, от която така се страхуваше.
– Брайън – уча го аз. – Кажи Бра-йън. И ще получиш
още едно парченце.
Покатервам се на широкия перваз. Почуквам тихо с
пети по радиатора.
– Бра-йън – повтарям. – Бра-йън.
Изведнъж той така се залюлява, че колелцата на леглото му проскърцват. Люсиен протяга ръка към мен. С
пръсти роши въздуха.
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