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Единствената жена, която всеки ден може да се събуди отново дева.
Когато за първи път разбра, че въпреки всички тегоби на първата любовна нощ, все още не
са й отнели девствеността, си помисли, че момчето нещо не е направило както трябва. После
станаха много опити и няколко момчета, които все не правеха нещата както трябва. И найнакрая осъзна, че може би проблемът е при нея. На докторите им трябваше доста време да
установят каква е работата. Хименът й имаше способност да регенерира за 24 часа. И понеже
при прегледите Горски си изглеждаше съвсем девствена, първоначално решиха, че тя си
измисля истории с мъже. Пуснаха й психотестове. После на Горски се наложи почти да
изнасили един леко пълничък гинеколог с лице на топ модел, да дойде на следващия ден на
преглед, за да му докаже, че притежава неподозирани способности. И той ахна, когато видя
резултатите от прегледа. Поиска доказателство още веднъж.
Горски не понасяше, че й се налага да изпитва отново и отново всички опасения, болки и
неудобни въпроси, свързани с кръвта посред нощ. Все едно първото й любовно изживяване
се повтаряше и повтаряше всеки път. Мъжете често бягаха и не искаха да се занимават с
девственици на нейната възраст. Ако се опиташе да обясни истината, нещата ставаха още полоши. Не й вярваха. А и нямаше никакво желание да ходи по научни институти и
изследователски центрове и да се съблича пред какви ли не експерти и да им обяснява кога за
последно какво с кого е правила. Фактът беше неумолим: останеше ли без секс за 24 часа,
Горски ставаше отново девствена. Регенеративна хименопатия.
И това не беше само физическо състояние, Горски все още изглеждаше и се чувстваше като
полу-момиче, полу-жена; притесненията й пред всеки следващ опит да се раздели с
моминството си оставаха същите, колкото и опитна да ставаше. През нощта Горски можеше
да е най-развратната весталка, но на сутринта ставаше пак дева, макар и не непорочна.
Всъщност тя не се чувстваше никак, не знаеше как да се възприема, нямаше с кого да се
сравни. Забавяше и отлагаше всеки следващ опит за интимност от страна на когото и да е.
Все по-рядко и по-рядко се осмеляваше.
„Аз имам лек за вас“ - каза днес един нов млад доктор, стажант в поредния научен център, за
когото Горски беше решила, че е наистина последното място, където ще разкаже за за себе си
и после се отказва. Загърбва сексуалния живот изцяло и се отдава на научната си кариера.
- Така ли – какъв е този лек?
- Омъжете се за мен! Никога няма да ви оставям без секс за повече от ден. А ако това стане
някой път – аз ще съм най-щастливият човек да върна нещата пак както трябва.
Горски, която досега беше търсила възможности във всякакви лекарства, оперативни намеси,
диети, упражнения и какво ли не, се изненада на простотата на метода. После си помисли, че
ако беше в други обствоятелства – сигурно щеше да намери предложението за изключително
неприлично. А сега беше на границата на медицината, доброжелателността, свалката и
пародията. Погледна младия доктор, който съвсем, ама съвсем не изглеждаше зле. А и като че
ли беше напълно сериозен в предложението си.
Горски се обърна наляво. После надясно.
- Толкова ли е зле положението? - каза, като кимна към листа с поредните резултати в ръката
на доктора.
Двамата се разсмяха.
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