Как е възможно да прочетеш “Danger” като “Faberger”?
Горски спря на милиметри от огромния каменен къс варовикова скала, паднала по
средата на крайморския път. Задницата на колата му поднесе, заби се в мантинелата,
огъна я и провисна в нездраво равновесие надолу към пропастта.
Горски разкопча съсредоточено предпазния колан, много внимателно отвори вратата,
стъпи на пръсти на асфалта и с едно движение успя да се придърпа навън, а в това
време автомобилът се разлюля, мантинелата се прокъса и колата се сурна надолу,
сгромолясвайки се върху острите скали, стърчащи като ножове от пенещото се море.
И ето сега Горски е съвсем сам, вятърът развява пречема му и той няма никаква идея
какво да прави.
Ако не беше карал с близо 200, ако беше видял надписа “Danger” правилно и ако не
беше помислил падащите скали изобразени на табелата отдолу за яйца “Faberger” –
всъщност кой би продавал яйца “Faberger” тук, по средата на нищото!? – Горски сега
вероятно нямаше да е в толкова безпомощно положение.
Той тръгна по прашния път и сред тая отдалечена от всичко местност изисканата
кройка на италианското му сако и панталони стояха странно преднамерено – като че
ли сценограф на музикален клип беше търсил нарочно ефекта. Пламъците от току-що
избухналата кола зад гърба му допълнително създаваха филмов привкус на цялата
картина. Разбира се, ако някой снимаше в този момент.
Горски се огледа, а после си даде сметка, че вече се е превърнал почти във филмов,
дори може би – в анимационен герой.
От години живееше в света на разкоша, краката му стъпваха само по най-меките
персийски килими, очите гледаха само най-изискани интериори, ръцете му докосваха
вещи, за които средните милионери дори не бяха чували, а ако изобщо около него
имаше екстериори – те бяха подбрани, фризирани и изложени от много специални
тераси, така че да стоят като нарисувани.
Горски си спомни как някога в ранните си студентски години беше пътувал на стоп.
Сега това му изглеждаше като че ли се е случило преди няколко световни епохи.
Или на някого другиго. Щеше обаче да му се наложи да пробва пак.
Мобилният му телефон беше останал сред пламъците.
Горски изведнъж се почуства много благодарен за случката и два пъти повече за това,
че преди да излезе от колата, не беше бръкнал да търси иначе ужасно скъпия апарат с
много важните номера в него. Дори миниатюрно забавяне щеше да му коства живота.
А ето сега – имаше възможност дълго да походи и хубаво да си помисли какво беше
тръгнал да прави – там, някога – а също и докъде беше стигнал в крайна сметка.
И кога точно Danger се трансформира във Faberger.
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