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ТЪРСЕНЕТО НА СКРИТАТА ИСТИНА

Той се взира в мен.
– Как ме гледаш само! Мамка му! Разбирам защо го правят.
– Кой прави какво?
– Фае. Превръщат жените в При-я.
Не харесвам тези думи. Те ме ужасяват. Аз съм похот. Той
е моят свят. Казвам му го.
Той се смее, а очите му проблясват като нощно небе, надупчено от милиони звезди.
– Какво съм аз, Мак? – той спуска гладкото си силно тяло
върху моето, сплита пръсти с моите и протяга ръцете ми над
главата ми.
– Ти си моят свят.
– И какво искаш от мен? Кажи името ми!
– Искам те вътре в мен, Джерико. Сега!
Сексът ни е див, сякаш се наказваме един друг. Усещам
как нещо се променя. В мен. В него. В тази стая. Не ми харесва. Опитвам се да го спра с тялото си, да го изблъскам назад.
Не гледам тази стая, в която съществуваме. Не оставям умът
ми да се скита отвъд стените. Аз съм тук, през повечето време той също и това е достатъчно.
По-късно, когато се нося като балон в щастливото, волно
място, което е сумрачното небе преди сънищата, го чувам да
си поема дълбоко дъх, сякаш се кани да говори.
Изпуска го.
Ругае.
Поема отново дъх, но пак не казва нищо.
Грухти и удря възглавницата си. Раздвоен е този странен
мъж, сякаш едновременно иска и не иска да говори.
Накрая казва стегнато:
– Какво носеше на абитуриентския си бал, Мак?
– Розова рокля – мърморя. – Тифани си купи същата. Напълно съсипа бала ми. Но моите обувки бяха „Бетси Джон55

