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Оливър

Някакъв мъж, който не е баща ми, чака мама пред 
блока ни. Има големи светли къдрици и се е облегнал 
на черната си кола. Наблюдавам го от прозореца на 
спалнята, в следващия момент мама се задава от вход-
ната врата, подтичва с един кашон в ръце. В продъл-
жение на дни този кашон стоя в коридора ни, а върху 
картона има надпис с черни букви: Юлие. Кашонът не е 
затворен докрай, от него се подават някакви растения 
и един свещник. Мъжът го поема и го слага на задната 
седалка, после сяда отпред и запалва колата. Мама се 
обръща към блока, поглежда към татко, който едва се 
показва от входната врата. Надолу носи пижама – на 
светло- и тъмносини райета, почти като затворниче-
ска униформа. 

Хвърлям се на леглото и взимам телефона си. 
– Къде си? – пита Меди. 
Не отговарям, захвърлям телефона на леглото до 

мен и се втренчвам в тавана. Не знам колко време ми-
нава така. Нямам ориентация за времето. Но след мал-
ко някой чука на вратата ми. 

– Оливър?
Гласът ѝ е като онзи път, когато забрави да ме вземе 

от детската градина, а аз стоях на дъжда с една от учи-
телките. 
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Натиска дръжката на вратата. 
– Оливър, ще ми отвориш ли? Заминавам. 
Не помръдвам от леглото. 

*

Меди стои до рампата с единия крак върху троти-
нетката. В цялата околност няма по-добър на скутера 
от него. 

– Какво става?  – пита той и ме поглежда.  – Нали 
щяхме да играем вчера?

– Заспах – отвръщам аз и ритам с крак във въздуха. 
– В осем часа ли?
Той се приближава към мен. 
– Стига си опявал – казвам. 
Подкарваме тротинетките надолу към училище. 

Щом влизаме в двора, той започва да разузнава тери-
торията с очи. Погледът му се спира върху трите мо-
мичета на входа. 

– Ето там – посочва той и ме бута отстрани. – Това 
е тя.

– За какво говориш?
– Не за какво, Оли, а за кого. За Лея Нилсен. 
Поглеждам към момичетата. Лея е с гръб към нас. 

Има дълга кестенява коса, а под мишницата си стиска 
лонгборд. 

– Какво за нея?
– С нея ще станем гаджета. 
– Ясно. А тя знае ли за плановете ти?
– Здравейте – поздравява Якоб и застава между тях. 

Цялото му лице е потно, след като е карал нагоре по 
хълма от Стария град. 
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– Там е работата – отвръща Меди и ме поглежда. – 
Ще узнае за тях. 

Той удължава думата узнае и едновременно с това 
протяга ръка към небето. После свива пръсти в юмрук 
и с очакване го насочва срещу мен. Аз го гледам тъпо.

– Ехо! Don’t keep me hanging!1

Ухилвам се и вдигам ръка за нашия поздрав. Три 
пъти си удряме юмруците, а после разтваряме широко 
пръсти и бавно отдалечаваме ръцете си.

– Звънецът би – обажда се Якоб. 
– Знаем, Яко – отвръща Меди. 
Караме до класната стая, оставяме скутерите си в 

ъгъла до дъската и сядаме в средната редица. Аз и Ме-
ди на един чин, Якоб точно зад нас. Острата светлина 
ме пробожда в очите. Айрик ме следи с поглед от дъс-
ката. 

– Вътре си сваляме якето, Оливър. 
– Така ли? – заяждам се аз и се събличам. 
– А по възможност и шапката. 
– Студено ми е – заинатявам се и лягам на чина. 
Той ме поглежда отчаяно, плясва с ръце, заговаря за 

целите ни и започва да се разхожда из стаята. 
– Искам всеки от вас да си помисли какво желае да 

постигне до началото на лятната ваканция – обръща 
се той към нас. – Да си постави някаква цел. 

– Не стига ли просто да преживеем дотогава? – пита 
Меди, докато се люлее на стола си и се хили. Останали-
те от класа се разсмиват. 

– С това ли се ограничават целите ти, Меди? – отго-
варя му с въпрос Айрик. – Крайно неамбициозно. 

1 Не ме карай да чакам! (англ.). Б. пр.
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– Добре. – Меди спира да се люлее и столът му се 
забива в пода. – Искам да направя whip front scoot1 на 
рампата долу. И да се събера с мечтаното момиче. 

Якоб изсвирва с уста. 
– Това е доста по-амбициозно! – признава Айрик. – 

А нямаш ли някакви цели, свързани с училище?
Меди поглежда надолу. Затварям очи и веднага усе-

щам облекчение в главата.
– Оставащите седмици до ваканцията ще посветим 

на един интердисциплинарен проект  – започва Ай-
рик. – Задачата ви ще е да използвате знанията си от 
различни дисциплини, за да опишете даден феномен. 

– Какъв феномен? – високо се обажда Якоб. 
– Някой орган. Всеки от вас ще си избере по един 

орган от човешкото тяло и ще го анализирате в рам-
ките на задачата. Можете да изберете каквото пожела-
ете. Може да е голям или малък орган, вътрешен или 
външен. 

– За пенис ли говорите? – питам аз и се намествам 
на стола си. 

Останалите се разсмиват, а Сара си слага качулката 
на суитшърта. 

– Не, Оливър, нямах конкретно това предвид. За то-
зи орган ли искаш да пишеш?

Целият клас избухва в смях, издърпвам шапката си, 
така че да ми закрие очите, и отново лягам на чина. 

– Говорих за вътрешни органи, като стомах, панкре-
ас, дробове и така нататък.

– Ужас! – в един глас възкликват Сара и Ерле. 
1 Трик при карането на тротинетка, при който каращият вдига 
и завърта тротинетката си във въздуха, след което отново се 
приземява на нея. Б. пр.
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– Може и да се гнусите – отвръща Айрик, – но всъщ-
ност те имат множество функции и ние сме зависими 
от тях. Мисля, че може да е забавно да разгледаме точ-
но тези органи от различни перспективи. Да вземем за 
пример белите дробове. Може да ги анализираме през 
призмата на физическото възпитание, все пак използ-
ваме активно дробовете си, когато бягаме или имаме 
друг вид физическо натоварване. От друга страна, мо-
же да изчислим обема на дроба по математика или да 
напишем стихотворение за дишането по литература. 
Вероятно ще намерите подходящ цитат за този орган в 
някоя книга. Или някой автор ще му е посветил откъс 
или стихотворение. Разполагате с много възможнос-
ти. Най-важното е да подходите към задачата интер-
дисциплинарно.

– Но за какво ни е това? – намесва се Меди. 
– Всички учители са единодушни, че това може да е 

добър повод да обедините знанията си по различни-
те предмети и да се научите да мислите нестандартно. 
В края на проекта ще трябва да представите изложе-
нието си и да говорите за избрания от вас орган от 
различни научни перспективи. Освен това на пре-
зентацията ви ще присъстват учителите по отделни-
те предмети. 

Внимателно повдигам шапката си и поглеждам към 
редицата до стената. Новата, която не е чак толкова 
нова вече, записва всичко. Бузата с родилното ѝ петно 
се пада откъм стената. На чина до нея има големи чер-
ни слушалки. Не разбирам как хората харесват така 
директно да излагат главата си на музика. 

След малко очите ми отново се затварят, от вътреш-
ната страна на клепача ми се появяват жълти, зелени 
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и червени линии. Гласовете в класната стая се отдале-
чават все повече. 

– Оливър?
Поглеждам към Айрик и разбирам, че съм заспал. 
– Добре ли си? – пита той. 
– Да – отвръщам и се намествам на стола си. На чи-

на ми е оставен някакъв лист. Отгоре пише План на 
проекта. – Просто съм малко уморен. 

– Май няма да е зле да започнеш да спиш през нощ-
та – съветва ме той. 

*

Кашона от коридора вече го няма. Спирам и се ог-
леждам в огледалото. Очите ми са кафяви като на баща 
ми, а косата ми е почти толкова черна като на мама. 
На земята до етажерката за обувки е захвърлена та-
белката от входната врата. Теодор, Юлие и Оливър Тоф-
те. Мятам якето си отгоре и продължавам навътре в 
апартамента.

– Прибрах се! – извиквам. 
Татко не отговаря. Откривам го в кухнята. Седи на 

масата в затворническата си униформа и гледа през 
прозореца. 

– Взела е и Бони – отронва той, щом ме вижда. 
– Моля? – недоумявам и отварям хладилника. С из-

ключение на едно старо авокадо вътре няма нищо. – 
Коя е Бони?

Затварям хладилника и се извръщам към него. 
– Бонзая ми.
– За онова растение, което беше там, ли говориш? – 

питам аз и посочвам към перваза. – То си е имало име?
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– Да – отвръща той. – Бони, Бони бонзая. 
Супер, мисля си аз. Майка ми се изнесе и замина в 

западната част на града, а баща ми седи по пижама по 
цял ден и е напът да се разплаче заради някакво про-
клето растение. 

– О – възкликвам аз, – значи съм имал братче или 
сестричка? Какъв пол беше Бони?

Татко ме поглежда и премигва няколко пъти. Раз-
бирам, че моментът не е подходящ да се шегувам. Но 
отдавна не е имало подходящ момент за шегите ми.

– Добре, тате – отстъпвам и се настанявам до кух-
ненската маса. – Каква е работата? Защо цветето се е 
казвало Бони?

Той отпива от бутилката с вода и започва разказа 
си. За времето, когато с мама били студенти и си купи-
ли този бонзай. Тогава още не съм бил роден. 

– Нали знаеш каква беше, каква е? Постоянно ѝ 
хрумват някакви идеи. Изведнъж предложи да кръс-
тим цветето, за да изградим по-близка връзка с него и 
да не забравяме да го поливаме. Бонзаите се нуждаят 
от всекидневно поливане – обяснява той. 

– Мхм – показвам, че го слушам, и се пресягам към 
водата. Но установявам, че е топла и на нищо не при-
лича, и връщам бутилката на мястото ѝ. После ставам, 
тръгвам към мивката за чаша вода, отварям шкафа, но 
вътре няма нищо. 

– Всичко е в миялната – обажда се татко. 
Отварям я и си взимам чаша. 
– Довърши историята с цветето.
Наливам си вода и отново сядам. 
– Бяхме в цветарския магазин и тогава Юлие пред-

ложи това с името. 
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Юлие. Значи вече е Юлие, не мама. Двамата се спо-
глеждаме и едновременно свеждаме очи. Той попипва 
ръкава на синия си пуловер и в този момент забеляз-
вам, че още носи сватбения си пръстен. 

– „Трябва да измислим име с М”, казва тя. „С М ли? – 
не разбирам аз. – Че защо да започва с М?” „Едно ма-
сайско дърво трябва да има име с М! – не се отказва 
тя.  – Какво ще кажеш за Мартин? Мартин Масая?” 
Поглеждам я, тя е напълно сериозна и аз избухвам в 
смях. „Какво смешно казах?  – обижда се тя.  – Не ти 
ли харесва името Мартин?” Толкова ми е смешно, че 
накрая се налага да седна до щанда в цветарския мага-
зин, докато се успокоя. „Не се нарича масайско дърво, 
Юлие – обяснявам аз, след като съм си върнал способ-
ността да говоря. – Нарича се бонзай. Масаите са пле-
ме в Африка.”


