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Не знаех, че имам проблем, докато не звънна телефонът. Беше 2:31 след 

полунощ. Знам времето с такава точност, защото имаме електронен часовник до 

телефона на нощното шкафче. Лежах в леглото до Линда в моята нощница от 

различни части, защото се бяхме върнали вкъщи от “Балтазар” малко пияни и не 

можах да намеря горнище и долнище от един комплект. Трите чаши вино ми 

помогнаха да забравя колко неприятна беше вечерта в “Бут Тиътър” и аз тъкмо се 

бях унесъл под кърпата, с която бях покрил очите си. Тогава именно звънна 

телефонът. Изправих се в леглото, сякаш някаква гигантска ръка се беше спуснала 

от тавана и ме бе издърпала от мъртвите. Пресегнах се за очилата си, без които, по 

някаква странна прищявка на останалите сетива, не можех да отговарям по 

телефона, както трябва. Само два пъти в живота ми ми бяха звънели по това време 

и всеки път ставаше дума за неотложната новина, че някой роднина е умрял. Умът 

ми се спусна по списъка на възможните мъртъвци – татко, мама, Питър, който беше 

отишъл на туристически поход в Испания, и една възрастна леля в старчески дом 

във Флагстаф. 

- Да – казах аз, полубуден. Чух някакъв дразнещ шумолящ звук от другата 

страна. – Кой се обажда? – попитах. Сега познах звука – целофан на бонбон. 

- Помниш ли ме? – каза един мъж със силен ирландски акцент. 

- Защо се обаждаш? – попитах аз. 

- Слушай това. 

Аз трепнах при звука, който се чу, и протегнах слушалката на една ръка 

разстояние. От шумоленето на целофан ми се повдига. Изпотявам се. Обзема ме 

тревога. Това обикновено ми се случва в театъра, и най-често в края на първото 

действие. Някой в публиката чувства нужда да разреди драматическото 

напрежение, като смуче бонбон, вади един и започва внимателно да развива 

целофана, мислейки, че като го развива бавно, звукът няма да се чува. В 

действителност това само продължава агонията. Тези невъзпитани плюскачи 

смятат, че няма да ги чуем. Е, чуваме ги. 

- Кой беше? – попита Линда, след като затворих. 

- Ирландецът от театъра – отвърнах аз. 

Ето как започна всичко. Ние бяхме седнали на 110 и 111 място, на четвъртия 

ред в централната полоса на оркестъра. Винаги пристигаме в театъра рано, за да не 

ни се налага да се катерим по вече седналите посетители. Не обичам да прескачам 

хора, чиито полуприбрани крака са бързоноги опасности. Затова ние сядаме първи. 

Аз учтиво позволявам на хората да ме прескачат и да, наистина се опитвам да 

прибирам краката си напълно. Не съм висок, само някъде около метър и 

седемдесет, така че не ми е трудно да им направя път. Но не това е важното. 

Важното е, че аз съм внимателен към останалите посетители на театъра. Важното е, 

че проявявам грижливост към другите, и не е ли това, което всъщност трябва да 

правим? Не е ли това, което ни превръща в най-висшата форма на живот? 



Няколко минути, преди светлините да угаснат, една гей двойка пристигна на 

пътеката и тръгна по своя ред. Те се упътиха към двете празни места точно пред 

нас. Всички други бяха седнали, а затишието, което предхожда вдигането на 

завесата, вече се беше спуснало над театъра. 

Единият от двамата беше висок и як, без да е дебел – гейовете не стават 

дебели като хетеросексуалните мъже, - с широки изправени рамене, гладко 

избръснат и млад. Жълтата му папийонка подчертаваше светлосиния му пуловер. 

По-възрастният – може би 20 години по-стар – беше напълно плешив, нисък и 

набит, и носеше мотоциклетистко яке с цип, високи обувки със стоманени капачета 

на върха и една поклащаща се обица във вид на разпятие. 

Сядането на двамата мъже продължи дълго. Те свалиха якетата си, 

преметнаха през ръка шалчетата си, изключиха мобилните си телефони (еднакъв 

модел) и бавно се огледаха, за да видят някой познат. Плешивият погледна Линда и 

после мен, но очите му преминаха през нас, сякаш ние бяхме някакви досадни 

вехтории от антикварен магазин. Главата на високия ни пречеше да виждаме част 

от централната сцена. Е, случват се такива неща. Извадихме лош късмет. 

Чувствахме се малко прекарани. 

Има една чудесна сцена в средата на първо действие на “Морякът”, в която 

Шарки, алкохолизираният главен герой на пиесата, открива, че говори с дявола. 

Тогава именно чух как започна развиването на целофана. Беше едно-единствено 

отчетливо изпукване, като изтощена противопожарна аларма. Аз го чух, почаках, и 

ето че мъжът на мястото пред нас – 111, трети ред – продължи да развива 

целофана. Знаех, че и другите хора наоколо чуват същото, което чувах и аз, и 

зачаках някой от тях да му направи забележка. Чаках шумоленето най-после да 

свърши. Но то не свърши, а и никой не се намеси. Не можех да се съсредоточа 

върху пиесата. Лицето ми почервеня и аз почувствах пристъп на гняв. Наклоних се 

напред. Умът ми ми напомни да бъда учтив. Сложих пръст на устните си и казах 

“Шшшшшшт”. 

Звукът престана. Аз бях нещо като мълчалив герой за непознатите, които 

седяха около мен. Първото действие свърши с мрачна нотка в силно западналия 

дъблински апартамент, където се развиваше. Когато лампите светнаха за антракта, 

плешивият мъж от предния ред се обърна към мен. 

- Ти си бил проклет нахалник. 

- Развивай си бонбоните, преди да почне представлението – казах аз. – Това 

е възпитаният начин. 

- Да пикая и на теб, и на проклетото ти възпитание. 

- Какво? 

- Чу ме. Да пикая на теб с проклетата си ирландска пикня. 

- Прочети табелите – казах аз. – Не яжте в салона. 

Знаех, че трябва да сдържам чувствата си. Че думите могат да бъдат 

тактически оръжия. Но въпреки че знаех това, раздразнението подведе езика ми, и 

аз избърборих: 

- Задник. 

- Да го духаш – каза той и разопакова един бонбон право в лицето ми. 

Линда благоразумно ме хвана за ръката: 

- Не му отговаряй. 



 

*** 

 

Телефонът край леглото ни отново иззвъня. Не се протегнах към него. 

Погледнах звънящата черна слушалка, после Линда, после отново слушалката. 

Знаех, че нищо добро няма да излезе от разговор с ирландеца. На четвъртото 

звънене вдигнах слушалката, натиснах пластмасовия бутон, който прекъсва 

обаждането, и я сложих настрани, докато тя престана да дава сигнал. 

- Не трябваше да хвърляш опаковката от бонбона обратно по него – каза 

Линда. 

- Не очаквах, че ще прескочи седалката – отговорих аз. – Как можех да знам, 

че като се наведа, юмрукът му ще удари онази стара жена по ухото. 

- Как мислиш, че е разбрал номера ни? – попита Линда. 

- Може би ни е проследил до вкъщи. 

Сетих се как това може да е станало. Видял е как лампите в апартамента ни 

светват, взел е името ни от звънеца на входната врата и после е намерил телефона 

ни по адреса ни. Не съм параноик – тези неща наистина се случват. 

Пресякох тъмната спалня и надникнах през полуспуснатата завеса към 

“Спринг Стрийт”. Нямаше паркирани коли в моето полезрение, но това не значеше, 

че онзи не е зад ъгъла със своя мобилен телефон. Леко разбойнически 

изглеждащият ирландец беше изведен от театъра, докато неговият партньор храбро 

се опитваше да обясни, че злополуката е глупаво недоразумение; партньорът му 

бил паднал и ръката му докоснала старата жена съвсем случайно. Това беше пълна 

лъжа. В действителност мъжът се беше опитал да ме удари. Но вместо това счупи 

очилата на жената. 

Двамата с Линда останахме до края на представлението. Това ни позволи да 

възстановим поне част от вечерта. Прекарахме вечерята си в “Балтазар”, 

обсъждайки станалото, защо бях отговорил и кой беше повече виновен. Не опитах 

да се защитавам. Трябваше да обърна и другата буза, но истината е, че гневът е по-

удовлетворителен. Грешката ми беше, че се бях конфронтирал с психар. Но откъде 

можех да знам? 

Следващият ден беше отвратителен. Видях, или поне си мислех, че съм 

видял, ирландеца на ъгъла на улицата, когато тръгнах към офиса в 8 часа. Видях го, 

или поне си мислех, че съм го видял, когато погледнах обратно към станцията на 

метрото на 53 улица и “Лексингтън”. Видях го, или поне си мислех, че съм го 

видял, пред “Милос”, където обядвах, и отново на 50 улица до катедралата “Св. 

Патрик”. Бях разтревожен през по-голямата част от деня. Разбрах, че съм загубил 

чувството, че съм в безопасност. Не знаех колко важно е то, докато не го загубих. 

Продължихме с нашия план за вечерта да отидем в 8 часа на представлението на 

“Завесите” в “Ал Хиршфилд Тиътър”. Съгласихме се, че ще се признаем за 

победени, ако се заключим на нашия таван и живеем в страх. Решихме, че една 

криминална комедия е тъкмо нещото, което може да отклони мислите ни от 

дебнещия ирландец. 

Бяхме по средата на първото действие, когато го чух. Характерният звук на 

целофан. Някой на два реда пред нас развиваше опаковката на бонбон. Но не беше 

ирландецът. Този имаше твърде много коса. Някой друг, който обича сладко. 



Зачаках това да свърши, но то не свърши. Зачаках някой да се намеси, но никой не 

се намеси. Започнах да се потя. Обзе ме тревога. Свих на топка програмата, за да я 

хвърля по човека отпред. След това си помислих за всички добри причини да бъда 

толерантен, да седя спокойно на мястото си и да оставя раздразнението ми да 

отмине, без да подлагам себе си и Линда отново на риск. Напомних си, че ходенето 

на театър е тест, тест за нашата толерантност, тест за способността ни да се 

издигнем над животинската си природа, тест за умението ни да изтърпим шумните 

и невнимателните, каквито за съжаление има твърде много в света. 

 


