
 
Онази голяма кухненска маса, с която не знаехме какво 

да правим, най-после послужи за нещо полезно. Покрихме я 
с чаршаф, вместо с покривка, а под нея Лола настани тайна-
та си кухня, тъй като според договора, нямаме право да гот-
вим в стаята. Купихме си електрически котлон с две плочи, 
една тава, тенджера под налягане, обикновена тенджера и 
две чинии. Прибори за хранене крадяхме, откъдето завър-
нем. Солницата е от кафене "Манеж", комплектът за олио и 
оцет е от "Трите грозда", пепелниците са от "Мажестик", 
две красиво изработени, недействително тънки чаши за ко-
няк "Наполеон", са от "Метропол"... Всички тези неща, за-
дигнати тайно от масата, незабелязано изчезват в ненасит-
ната Лолина чанта. Те придават известна изящност на 
скромните ни обеди. Лола се вмъква под масата и така 
скрита приготвя спагети а ла болонезе. Същевременно на 
другата плоча успява да сготви извънредно вкусна супа от 
пилешки концентрат от пликче. Десерт: целуваме се на кре-
вата под звуците на органа – "Корал, прелюд и фуга" от Се-
зар Франк се носи от дрезгавия радио-апарат. Пием "Банат-
ски ризлинг". Докато готви, Лола облича зимното си палто 
и отваря прозореца, за да изчезнат всички съмнителни ми-
ризми. Съдовете и чиниите мием през нощта, в банята, ко-
гато всички заспят. Специализирах се в измиването и на 
най-загорялата тенджера каторжнически безшумно. И въп-
реки оскъдното меню, нашите обеди и вечери са истински 
малки тържества, с хартиени салфетки и непременно запа-
лена свещ. Старая се Лола незабелязано да получи по-
големите и по-хубави мръвки (когато има месо на масата), 
тъй като трябва да яде за двама, често се препираме дълго 
над недокоснат шницел кой да го изяде, докато не изстине. 
Струва ми се, че не съм женен; само си играем, на брак, 



обеди, вечери, спане, любов... Единственото нещо, което 
действително е обезпокояващо, е тайнственото съдържание 
на Лолиния стомах, който ден след ден все повече наедрява. 
Нещо в него сякаш диша, нещо в него сякаш си движи, ко-
гато опра ухо на обтегнатия тамтам на нежната Лолина ко-
жа, набраздена от едва забележими бели ивици. Лежим, 
прегърнати и измисляме много имена за момчета и момиче-
та. 

 
 


