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Анна Тод
– Не, закачам те – поправям го.
– Добре, да започнем с половин изправяне – казва Марла.
Ставам пак, пречупвам кръстче, слагам ръце на коленете
си, така че гърбът ми да е на 90 градуса спрямо краката.
– Това е някакъв пълен ташак – простенва Хардин при вида
на задника ми, който е точно в лицето му.
Обръщам се и забелязвам, че го прави съвсем грешно. Ръцете му са на коленете, но гърбът му е почти изправен.
– Добре! Сега към сгъване напред – казва инструкторката,
аз се навеждам напред и сгъвам тялото си.
– Мисля, че тая иска да те чукам пред всички – говори той,
а аз обръщам веднага глава, за да се уверя, че никой не го е чул.
– Шшш… – умолявам го, но той се смее.
– Премести си тепиха до мен или ще кажа на глас всичко,
което си мисля в момента – заплашва той. Не сварвам да бързам да се върна до него.
– Това вече е друго – подсмихва се той.
– Можеш да ми кажеш тези неща по-късно – прошепвам.
– О, повярвай ми, ще ти ги кажа – обещава, а аз нямам търпение, но най-вече слабините ми.
През остатъка от часа той почти не участва, а русата се
мести, защото Хардин не спира да говори.
– Сега трябва да медитираме – шепна и затварям очи. В
залата е тихо. Само Хардин шепти недоволно.
– Ебаси, колко е тъпо.
– Ти се записа доброволно!
– Не знаех, че е толкова тъпо. Буквално ще заспя.
– Престани да хленчиш.
– Не мога. Защото ти се дупи пред мен през цялото време,
а сега трябва седя с кръстосани крака, при това с ерекция, и
да медитирам. В пълна с хора зала.
– Хардин – изсъсквам по-високо и почти всички се обръщат
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