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На Бети и Ванеса В, две талантливи жени,  
които обожавам, и на всички жени с името Луна
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„Веднъж човек, когото обичах,  
ми даде пълна с мрак кутия. 

Чак след години проумях, че и това е дар.“

Мери Оливър
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Основна мелодия:
“Dream On” – Aerosmith

Плейлиста:
“Enjoy the Silence” – Depeche Mode

“Just My Type” – The Vamps

“Who Do You Love?” – The Chainsmokers feat.  
Five Seconds of Summer

“I Wanna Be Adored” – The Stone Roses

“Beautiful” – Bazzi feat. Camilla Cabello

“Fix You” – Coldplay

“I Will Follow You into the Dark” – Death Cab for Cutie

“The Drugs Don’t Work” – The Verve

“I Predict a Riot” – Kaiser Chiefs
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Глава първа

Найт на 9; Луна на 10

Найт

Забих юмрук в дъба и усетих познатата болка от новата 
рана върху вече разранените ми кокалчета. 
Кървенето било подобрявало дишането. Не знаех как-

во означава, но от него майка плачеше в банята, когато си 
мислеше, че никой не я чува. Погледнеше ли постоянно 
разранените кокалчета, почваше да лее сълзи. Заради тия 
рани се сдобих с пътуване до оня костюмар, който всяка 
седмица ме питаше как съм се бил чувствал. 

Слушалките ми заглушаваха песните на птиците, щур-
ците и хрущенето на листата под краката ми. Светът е гад-
но място. Хич не ми трябваше повече да го чувам, край! 
„Break Stuff“ на „Лимп Бизкит“ беше химнът, който си бях 
определил като химна на гадостта. Фред Дърст може и да 
беше дебелак с шапка, обаче хич не го усукваше. 

Дум. 
Дум. 
Дум. 
Повечето деца обичаха да се бият помежду си. Аз не. 

Не исках да наранявам друг освен себе си. Когато тялото 
ме боли, сърцето ми не страда. Елементарна математика и 
прилична сделка. 
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На главата ми падна шишарка. Погледнах нагоре, 
присвил очи. Оная моя тъпа съседка, Луна, седеше пред 
нашата къщичка на дървото. Подхвърляше друга шишарка 
и люлееше кльощавите си крака, провиснали от дебелия 
клон. 

– Защо ме удари? – измъкнах слушалките от ушите си. 
Кимна, за да ми каже да се кача. Не мръднах. Тя ме под-

кани с ръка. 
– Не – плюх встрани. 
Луна изви вежда, така ме питаше какъв е проб лемът. 

Луна беше много любопитна, но само с мен. Отврат. 
– Вон ми открадна колелото – обявих.
Страх ме беше да не го убия, без да искам, иначе да го 

съм го размазал от бой тоя мой уж най-добър приятел. Ис-
кал да ме изкара извън нерви, така ми каза. „Изчисти си 
я от тая твоя система.“ Каквото ще да означава. Какво 
е това система? Той какво изобщо разбира от моя та сис-
тема? За гнева какво знае? Има си съвършен живот. Не-
говите майка и татко са здрави. Няма даже досадно малко 
братче като Лев. 

Луна хвърли втората шишарка. Този път я улових, за-
махнах с ръка като истински бейзболист и я върнах към 
нея, нарочно пропуснах. 

– Казах ти не. 
Хвърли трета шишарка (Имаше си купчинка в къщич-

ката на дървото, в случай че ни нападнат натрапници, кое-
то – да сме честни – никога не се беше случвало) и се пре-
стори, че ме замеря с нея. 

Най-накрая се вбесих. 
– Много си тъпа!
Луна премигна срещу мен. 
– Престани да ме гледаш така!
Пак премигна. 
– По дяволите, Луна!
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Не ми пукаше какво разправя Вон. Никога нямаше да 
поискам да целуна това момиче. Бог да ми е на помощ, ако 
тя някога ме помоли да я целуна. 

Качих се на гумата, която беше вързана като люлка, и 
после нагоре към къщичката на дървото. Вон си мисле-
ше, че къщичките на дърво са му под нивото. Хубаво. Още 
нещо, което си беше само на Луна и мое, без той да е част 
от него. 

Луна скочи от клона. Претърколи се на земята, изпра-
ви се като нинджа и започна да си отупва дрехите с доволна 
усмивка. После хукна към нашия квартал. С всички сили. 

– Къде отиваш? – извиках, все едно щеше да ми отго-
вори. 

Наблюдавах как гърбът ѝ се превръща в точица. Вина-
ги се натъжавах, когато тя си тръгваше. 

Цялата работа така или иначе беше много глупава. 
Такъв човек, който ще навие Вон да направи каквото и 
да било, не познавах. Луна дори не говореше, точка. Ос-
вен това не ми беше притрябвала помощта ѝ. Оставил бях 
Вон, защото бях наясно какво иска – да се сбием жестоко. 
Не бях като него. Не живеех, за да вбесявам родителите си. 

Малко по-късно Луна се върна, караше моето колело. 
Станах, закрих очи от залязващото слънце. Винаги грееше 
по-ярко, когато океанът се кани да го погълне. 

Махна ми да сляза. 
Вместо отговор я замерих по рамото с шишарка. 
– Рексрот.
Какво, питаше извитата ѝ вежда. Това момиче можеше 

да ми каже хиляда работи само с веждите си. Приисквало 
ми се е да ѝ ги обръсна само и само за да я вбеся. 

– Винаги се разплащам. Нали помниш, става ли?
Става, шавнаха веждите ѝ. 
– Сега се качи. 
Луна посочи към моето колело, тропна с крак. 
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– Зарежи тъпото колело. 
Сгушихме се в къщичката на дървото. Знаех, че трябва 

да ѝ благодаря. Вместо това измъкнах страниците, които 
бях разпечатал, и ги подредих помежду ни на дървения 
под. Допряхме горещите си потни чела, докато ѝ двамата 
гледахме надолу. Учех я как да казва мръсни думи на ези-
ка на знаците – такива, дето баща ѝ и терапевтът ѝ никога 
нямаше да я научат. 

– Като направиш буквата „к“ и се потупаш по носа, зна-
чи си споменала оная ми работа – направих както беше 
показано на една от страниците, после я обърнах. – Виж. 
Ако искаш да кажеш да ти го начукам, можеш да се нацу-
пиш и да направиш муцка. Удобно. 

Не я поглеждах, но усещах челото ѝ да се опира в мо-
ето. Луна беше момиче, обаче това не ѝ пречеше да си е 
страхотна. Понякога задаваше твърде много въп роси с 
очи, друг минус нямаше. Майка твърди, че го правела, за-
щото я било грижа за мен. Нямаше да си кажа, но и мен ме 
беше грижа за нея. 

Потупа ме по рамото. Прелистих нова страница. 
– Да размахаш ръка с отворена длан от едната страна на 

брадичката, напред и назад, означава пачавра. Пич, баща 
ти разбере ли, че съм те научил на тая дума, убил ме е. 

Луна ме потупа още по-силно по рамото, заби нокът в 
кожата ми. 

Погледнах я насред дума. 
– Шостаа са?
– Добре ли си? – попита тя със знаци. 
Не използваше често езика на знаците. Луна не искаше 

да говори. Нито със знаци, нито другояче. Можеше да го-
вори. Имам предвид, че технически нямаше пречка. Не че 
някога съм я чувал да казва нещо. Родителите ѝ разправя-
ха, че на гласа ѝ му нямало нищо. Свързано било със света. 

Разбирах го. И аз мразех света. 
Просто го мразехме по различен начин. 
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– Разбира се – свих рамене. 
– Приятелите не се ядосват на своите приятели за 

дреболии – показа тя със знаци. 
Майчице! Цяло изречение със знаци. Това си беше из-

ненада. 
Не разбирах какъв е смисълът да говори езика на зна-

ците, след като тя ама изобщо не възнамеряваше да гово-
ри, обаче не исках да я натъжавам и така нататък. 

– Не ми пука за колелото. 
Пуснах страницата и тръгнах към нашия клон, тръгвах 

си. Луна ме последва, седна до мен. Дори не ми харесваше да 
карам колело. За топките ми беше убийствено, а за останала-
та част от тялото ми пълна скука. Карах колело само за да съм 
с Луна. По същата причина оцветявах. Мразех да оцветявам. 

Луна наклони глава на една страна. Въпрос. 
– Майка пак е в болницата. 
Взех шишарка и я метнах към залязващото слънце, над 

гребена на планината, в която нашето дърво беше пусна-
ло корени. Почудих се дали шишарката стигна до океана, 
дали вече се е намокрила и ѝ е студено. Дали ме мрази. 

Луна постави ръка върху моя та, гледаше към дланите 
ни. Ръцете ни бяха еднакво големи, нейните кафяви, мои-
те бели като прясно навалял сняг. 

– Добре съм – подсмъркнах, избрах друга шишарка. – 
Добре е. 

– Мразя тази дума. Добре – каза със знаци Луна. – 
Всъщност не означава, че си добре. Не означава и че си зле. 
Нищо не означава. 

Сведе глава, взе ръката ми и я стисна. Допирът ѝ беше 
топъл и лепкав. Някак неприличен. Преди няколко седми-
ци Вон ми каза, че искал да целуне Кара Хънтинг. Изобщо 
не можех да си представя да докосна така момиче. 

Луна постави ръката ми на сърцето си. 
Засрамен, извъртях очи. 
– Знам. До мен си, щом потрябва. 
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Тя поклати глава и стисна още по-силно ръката ми. 
Настойчивостта на погледа ѝ ме изплаши. 

– Винаги. Когато и да било. Завинаги – каза със знаци. 
Все едно поех с дъха си думите ѝ. Исках да размажа 

тъпото си колело върху тъпото лице на Вон и да избягам. 
После да умра. Исках да умра в безлюдни пясъци, да се 
превърна в прах, да ме отнесе нанякъде вятърът и да ме 
разпилее навсякъде. 

Исках вместо мама да умра аз. Аз бях много безполе-
зен. А толкова много хора зависеха от мама. 

Татко. 
Лев. 
Аз. 
Аз. 
Луна посочи към слънцето пред нас. 
– Залезът ли? – въздъхнах. 
Тя се намръщи. 
– Плажът тогава? 
Тя поклати глава и извъртя очи. 
– Утре слънцето отново ще изгрее – каза тя със знаци. 
Приведе се. За мих помис лих, че ще скочи. Взе безо-

пасната игла от спортните си обувки и се убоде на върха на 
показалеца. Без да каже дума, взе ръката ми и убоде и моя 
пръст. Залепи ги, гледах как кръвта се смесва. 

Устните ѝ се разтегнаха в усмивка. Зъбите ѝ бяха не-
равни. Малко остри. Много несъвършени. 

С нашата кръв Луна написа думите До последен дъх на 
опакото на ръката ми, без да обръща внимание на състоя-
нието, в което бяха моите кокалчета.

Помис лих как ми беше взела колелото и се ухилих. 
Луна ме придърпа в прегръдка. Потънах в ръцете ѝ. 
Не исках да я целувам. 
Исках да отворя като с цип кожата си и да я напъхам в 

мен. 
Да я скрия от света и да си я пазя само за мен. 


