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Бях на морското дъно, когато Италианският благородник дойде и направо ме 

разяри, като отново ме издърпа нагоре. Растителността под мен беше пъстра – 

пурпурна, алена, индиговосиня – а рибите приемаха странни форми и ми говореха с 

глас. Идеше ми да се разплача от обида, но макар да се носех в това състояние от 

дни, очите ми бяха пустиня. На влизане Италианският благородник беше донесъл 

със себе си множество миризми. Най-силната сред тях беше тази на цигари, които, 

като всеки тютюн, миришеха на земя, но не на земята, която аз познавах. Това беше 

земя на подправките, обиталище на странни същества. На мустакати същества. В 

чантата на Италианския благородник имаше билки, чието ухание ми се стори 

познато – като дъха на старо седло, оставено непокрито на двора – но по ъглите й 

се криеха и неизвестни за мен аромати. Последен след всички, и то едва когато се 

надвеси над мен, долових дъха на парфюма му, който миришеше на пирати, или 

поне аз така си представях, че миришат пиратите. Уханието на едноседмичен ром, 

който нямаше къде да съм опитвал. И на тропически острови. Чак с пристигането 

на Италианския благородник осъзнах, че единственото сетиво, което не ми 

причиняваше болка, беше обонянието. Исках да обясня това на майка ми, но с 

пресипналия си глас и трескав ум, едва изговарях думите. Описах й каяците, които 

се врязваха в мен – визуални и звукови каяци – и обонятелните каяци, които 

единствени имаха милост.  
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Майка ми ме погали, за да ме утеши, и излезе от стаята за пепелник. Италианският 

благородник загаси цигарата си и постави ръка върху шията ми. Ръката му беше 

приятна и студена. Затворих очи. В допира на пръстите му, в цъкането на езика и 

въздишките му имаше загриженост. После ръцете му се задвижиха по тялото ми и 

трябва да съм заспал. Виденията изчезнаха. Събудих се от допира на мокра кърпа, 

която поставяше върху очите ми. Беше топла, но отварата по нея имаше охлаждащо 

действие. Топлостуденият ефект ми беше приятен. Чух стъпки и врата, която се 

затвори, а след нея – шепот на хора. Единственото, което различих с яснота, бяха 

думите на Италианския благородник преди да излезе, Имайте вяра, сеньора. 

Миризмите останаха след него. Билките по кърпата, едва доловимото тревисто 

ухание на чантата, цигареният дим. Само пиратския аромат беше взел със себе си. 

Майка ми изпразни пепелника и го върна отново в стаята, след което седна до мен 

и дълго остана така. И двамата мълчахме.  

Италианският благородник се върна, не зная точно кога, но беше открил билките, 

които му трябваха. Затворих очи и чух звука от допира на стъкло в стъкло, който 

пронизваше ума ми. Приготвяше мехлем. Отново се разнесе миризмата на пирати, 

след което друга, по-силна миризма превзе сетивата ми. Нещо цветно, от което ми 

се гадеше. Той постави мазилото върху горната ми устна, след което го нанесе по 

очите и тялото. След известно време отново се надвеси над мен, пъхна ловко 

пръста си в носа ми и завтрива гъстата като мас субстанция в двете ми ноздри. 

Освен острие, този каяк имаше и чук, с който заудря безмилостно по главата ми. 

Италианският благородник заразтрива гърба и гръбнака ми, но болката от масажа 

беше нищо в сравнение с експлозиите в главата ми. 
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Понесох се нанякъде, но не по спокойните води на съня, а към подводното царство 

на демони-акули, които виеха наоколо. Казваха ми, че съм изгубен. Знаеха как да 

отделят душата ми от душата на майка ми, и докато го правеха, щеше да ме боли и 

за всичко си бях виновен аз самият. После се заеха с работа и ми показаха, че са 

знаели какво говорят. Виках от болка. Времето изчезна, а когато се свестих, бях във 

всекидневната, сам, и се чувствах просто болен, което си беше сериозно 

подобрение. Извиках майка ми, за да й разкажа за съня си, но когато тя се появи, 

наместо това й поисках вода. Изпих две чаши и заспах. 

Когато същата нощ дойде да ме види баща ми, му направи впечатление, че 

изглеждам по-добре и помня, че ми стисна ръката. Наблюдавах го как ме гледа. 

Изглеждаше истински радостен. Остави ми един малък молитвеник, който никога 

не отворих. Не знам какво му е казала майка ми за Италианския благородник. 

Болката бавно започна да изчезва. Виденията не спряха, но намаляха, а демоните си 

бяха свършили работата и си бяха отишли. Италианският благородник ни 

посещаваше редовно и шумът от двуколката, тропотът на здравите му фрезийски 

коне бяха за мен като звъна на стар салонен часовеник, който ме изваждаше от 

треската и ме връщаше обратно във времето. Мажеше ме с шипково масло и 

разтриваше врата и гърба ми. Всичко това беше болезнено, но поносимо. Стояхме 

тримата в топлата, тъмна и тиха стая, която миришеше на екзотичен тютюн и това 

поне беше приятно. 

След като приключеше с грижите за мен, майка ми го изпращаше до входа и 

понякога ги чувах да разговарят в коридора. Колкото и да се напрягах, никога не 

можах да разбера за какво точно си говорят. Понякога чувах отделни думи и това 
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ме караше да се чувствам дори по-зле. Мислех си, че щях да чуя всичко само да 

положех достатъчно усилия, за да надвия болката и виденията. Това, което не 

чувах, ме тревожеше. След третото или четвъртото посещение не издържах и 

попитах майка ми за какво си говорят, а тя ме изгледа спокойно в продължение на 

няколко секунди и отвърна, За теб, момчето ми, за какво друго. 

При следващата визита майка ми посрещна Италианския благородник направо в 

дневната и двамата проведоха разговора си пред мен. Добър ден, сеньора, как е 

младият ни пациент? Благодаря, че дойдохте, сеньор, мисля, че се подобрява. 

Радвам се да го чуя. И тя пое шапката му. След което той се приближи към леглото, 

сложи ръка на челото и шията ми, като кимаше с глава, а когато спря поглед върху 

мен, ми намигна. Макар че беше по-стар от баща ми, изглеждаше по-свеж. 

Оплешивяваше, а косата, която обграждаше долната част на главата му беше 

черно-сива, като буйния му мустак. Иначе беше гладко избръснат. Имаше широко 

лице и можеше да повдига лявата си вежда, когато искаше да изрази цинизъм, 

изненада, добро настроение или интерес. Говореше се, че има достатъчно пари за 

автомобил, но продължаваше да използва черната си двуколка. Носеше спортни 

вълнени костюми.  

Италианският благородник извади кесията си с тютюн и сръчно засвива цигара. 

Запали клечка кибрит в рамката на леглото и докато я поднасяше към себе си, не 

спря да говори. Младежът вече изглежда досущ като майка си, отбеляза той. 

Страните му имат цвят – едва доловимо, но е много добър знак. Красиви хора, 

красиво семейство, допълни тихо той. Майка ми го погледна и не каза нищо. 

Двамата го наблюдавахме как пуши. От някакъв чайник, който не я бях видял да 
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внася, майка ми наля чай за него и за себе си, а после седна от другата страна на 

леглото срещу него и така продължиха разговора си.  

Снощи бълнуването изчезна, каза майка ми, а Италианският благородник й кимна с 

глава. Вече не подскача, като ме чуе да влизам. 

Сеньората има лека стъпка, каза той. Като на балерина. 

Вече пие вода. 

Да. Вода, повтори той. Много добре. След което се обърна към мен и каза: Трябва 

да пиеш много вода... постоянно. 

Взех чашата от нощното шкафче и отпих няколко глътки, а Италианският 

благородник и майка ми се засмяха, като се гледаха един друг. 

Той загаси цигарата и отвори чантата си. Извади от нея шишенце с някакво масло, 

бурканче билки и едно хаванче. Счука билките, които като че ли бяха шипки, и ги 

смеси с маслото. Получи се гъст мехлем. Докато го приготвяше, продължи да ми 

говори. 

Ще те излекувам, казваше, ще видиш. И ще те науча да бъдеш джентълмен. Ще 

пораснеш и ще се превърнеш в сина, който сеньората заслужава. Мехлемът беше 

готов и той започна да го прилага върху мен по познатия начин. За да бъдеш 

джентълмен, не е достатъчно просто да знаеш да правиш това или онова. Не. Да 

бъдеш джентълмен е цел и мисия за всеки мъж за цял живот. 

Все още ми се гадеше от миризмата, а от разтривките ставите ме боляха, но гласът, 

който ми говореше за бъдещето, ми успокояваше. Когато свърши, Италианският 

благородник отново запуши, след което допи чая си, като разговаряше тихо с майка 

ми, а аз се унесох в сън. 


