
 
 
 - Удари ме! Сега ме удари колкото се може по-силно! 
- заповяда му жената. - Удари ме С НЕГО! Хайде, какво ча-
каш? 
 Беше коленичила гола пред него и той я удари. За 
пръв път удряше жена и затова мъничко беше смутен; само 
симулира удряне на шамар. 
 - По-силно! - заповяда жената. 
 Удари я силно два пъти. 
 - Сега с него! - продължаваше да му заповядва жена-
та. - А сега пак с ръка! О, боже! 
 - Гърчеше се в краката му, като се опитваше да прик-
рие лицето си. Удряше все по-силно. Беше му противна и 
същевременно привлекателна по някакъв непознат му дото-
гава робски начин. Можеше да прави с нея каквото си иска. 
Всъщност удряше силно афектирано лицето на Лина. 
 - О, боже, така, само така... Кажи ми, че съм курва! 
 Каза й. 
 - Още веднъж! 
 Каза й още веднъж. 
 - Ела... -тя го притегли долу при себе си и за шести 
път тази нощ потънаха в лепкавия вкус на мокрите косми. 
 За кратко време научи за правенето на любов всичко, 
което можеше да се научи от една опитна жена, минала през 
креватите на най-развратните гостуващи оперни солисти и 
балетни хореографи. 
 Веднъж, докато се любеха, някой позвъни на вратата. 
Отиде да отвори гола и не след дълго въведе една своя при-
ятелка от хора - закръгленичка дунда с рижа коса. Гледаше 
уплашен изпод чаршафа как едната гола и другата напълно 
облечена жена разговарят за него като за даровита сексуал-



на играчка с пружина. Неговата учителка Жужа и той съб-
лякоха заедно малката хористка, която не се съпротивлява-
ше много. Докато си почиваше, жените, кискайки се, пър-
жеха палачинки. Липсваше само фотограф! - помисли си 
той, хванал се в сивкавия растер на заплетените тела. Това 
беше неочаквано оживяло кълбо от онези порнографски фо-
тографии от стария Gymnasium. 
 Когато му дойде времето, тя го пусна да си върви, 
нежно, като син: 
 - Сега ЗНАЕШ... - каза му тя. - Ти си надарен за тези 
работи; не влагаш сърце, а жените обичат това... Някои же-
ни - поправи се. 
 От тази невзрачна стаичка той пое в големия си заво-
евателен поход, отмъщавайки си на Лина Коен. Хладен и 
неудовлетворен, завладяваше и изоставяше жени, които 
изобщо не можеха да схванат произхода на неговата озло-
беност. Разбиваше сърца и претърпяваше поражения, като 
ги приемаше за допустим риск в личната си наказателна ек-
спедиция. Печелеше и губеше без радост и съжаление. 


