
Никой не спи1

Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, oh Principessa
Nella tua fredda stanza

Guardi le stelle che tremano
D'amore e di speranza...

Звуците на безсмъртната ария на принц Калаф гърмяха под небето над
Ла Скала2.

Небето, любопитно надвесило се над вечния оперен театър, в интерес 
на истината, бе видяло много неща. Бе ставало свидетел как тези няколко 
на пръв поглед невинни ноти, пръснати уж безразборно върху 
петолинието, бяха затруднявали дори мастити тенори от рода на Марио дел
Монако3, Бениамино Джили4 и дори самия Ланца5. Бе настръхвало от 
обожанието на публиката, когато поредният храбрец, дръзнал да изпее 
шедьовъра на Пучини, най-накрая вземеше онова прословуто горно „си“6, 
което се бе превърнало в крайъгълен камък за кариерата на десетки и 
стотици певци. Бе потрепервало от рева на възхитената тълпа, когато 
кулминацията на „Nessun Dorma“ блеснеше със светлината на милиард 
ядрени експлозии над древната сцена.

Но никога, никога не бе виждало красота като тази, която се лееше в 
момента над свръхестественатата аура на бившата църква, върху чиито 
останки бе построена операта7. 

Ma il mio mistero è chiuso in me
Il nome mio nessun saprà

1 Така се превежда заглавието на най-известната (и една от най-сложните за изпълнение) тенорова ария 
в света — Nessun Dorma, арията на принц Калаф от операта „Турандот“ на Джакомо Пучини (б.а.)
2 Ла Скала — световно известен оперен театър в Милано, Италия (б.р.)
3 Марио дел Монако (27.VII.1915 — 16.X.1982) — италиански драматичен тенор (б.р.)
4 Бениамино Джили (20.ІІІ.1890 — 30.ХІ.1957) — италиански оперен певец, тенор (б.р.)
5 Марио Ланца — американски тенор и холивудски актьор от италиански произход, станал известен през
1940-те и 1950-те (б.р.)
6 Тук все още се спори кое е правилното обозначение на въпросния тон в арията. Авторът приема 
твърдението, че нотата е B4 („си“ от четвърта октава), един полутон надолу от C5 („до“ пета октава). 
Объркването идва от факта, че един от най-известните изпълнители на Nessun Dorma, великият Лучано 
Павароти, е „коронясан“ с титлата „Крал на горното „до“ (б.р.)
7 Ла Скала е построена върху останките от църквата „Санта Мария де ла Скала“, откъдето идва и името 
иѝ  (б.р.)



No, no, sulla tua bocca lo dirò
Quando la luce splenderà
Ed il mio bacio scioglierà
Il silenzio che ti fa mia...

Маурицио Станза. Човекът, при чието изпълнение дори ангелите 
слизаха от небето и притаяваха дъх — така се бе изразил един от 
възторжените критици. Никой не бе упрекнал драскача, че е прекалил със 
словоизлиянията, напротив — попитайте който и да било любител на 
операта и той ще ви каже, че въпросното ревю е било твърде меко. И 
несправедливо. Когато Маурицио Станза пееше, и боговете замлъкваха. И 
слушаха с навлажнени очи.

Dilegua, oh notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò!

Vincerà!
Vinceeeeeerò!!!

Публиката в Ла Скала изригна. Всички плачеха и никой не се 
срамуваше от това. Никой не се опитваше да прикрива сълзите си. Та нима
щастливецът, който за пръв път бе видял „Мона Лиза“, се бе опитал да 
остане безучастен?! Старците бършеха помътнелите си от щастие очи и 
благославяха Господа, че са успели да станат свидетели на подобно 
съвършенство. По-младите любители на операта прегръщаха половинките 
си, ридаеха върху раменете им, без изобщо да се притесняват, че съсипват 
роклите им, които струваха колкото сравнително нов автомобил, и не 
можеха да се отърват от усещането, че току-що са били на една ръка 
разстояние от самия Рай. Въпросните половинки пък въздишаха с половин 
уста, за да не предизвикват излишна ревност у кавалерите си, и прехапваха
устни, прикривайки факта, че при кулминацията на арията са били по-
близко до оргазъм, отколкото през целия си любовен живот досега.

Маурицио Станза си пое дъх, попи с оранжевата си кърпичка потта, 
избила по челото му, и вдигна ръце триумфално, вместо да се поклони като
колегите си. Великият тенор не правеше нищо като обикновените хора. 
Той живееше като звезда, мяташе се в овациите на публиката като търсач 



на силни усещания в дълбока река... и пееше така, сякаш всяка секунда на 
този свят му беше последна и искаше да иѝ  се наслади подобаващо. Като 
цар.

И кой можеше да го упрекне? Той беше цар. И господар. И бог. Всичко
заедно. 

След всяко появяване на Станза в Ла Скала имението на певеца край 
Милано караше кралската сватба във Великобритания да изглежда като 
бледо подобие на постен студентски купон. Един Господ знаеше как 
тънещата в лукс резиденция съумяваше да побере всички VIP-гости, но 
всички бяха единодушни — когато тенорът правеше парти, никой не 
оставаше пренебрегнат. От кмета, та чак до разпоредителите и 
гардеробиерите в оперния театър — всички без изключение получаваха 
еднакви покани и се забавляваха еднакво пищно. Шампанското и конякът 
се лееха неспирно, черният хайвер пристигаше директно от Русия с кофи, а
музикантите, които веселяха гостите, бяха най-разнообразни, за да се 
угоди на всеки вкус. Спомените за това как Маурицио например веднъж бе
събрал под един покрив „Scorpions“ и Андрея Бочели се носеха от уста на 
уста, а онези, които не бяха успели да присъстват по една или друга 
причина на соарето, слушаха изумени и проклинаха мислено липсата си на
късмет. Всеки пореден купон раждаше нови и нови подобни истории. Не 
липсваха, разбира се, и клюките — говореше се как веднъж Станза, доста 
подпийнал, не успял да изпее пред насъбралите се гости „La Donna e 
Mobile“8, засрамил се, оттеглил се в спалнята си и се показал сред хора чак 
на следващата седмица... как божественият му глас бил просто следствие 
от неуспешна операция на гърлото в младостта му... как жена му редовно 
го хващала в леглото с някоя от хористките, но неизменно му прощавала, 
защото прекалено много го обичала... Хората по принцип обичат да 
злословят, а когато в светлината на прожекторите бе не кой да е, а самият 
Маурицио Станза, слуховете направо валяха един след друг.

Най-трудният за вярване, естествено, бе този, че тенорът е в 
състояние да изневери на жена си. Дори първолачетата в Милано знаеха 
историята, която и без това си беше доста романтична, а веднъж 
лустросана с тоновете захарен сироп, които биографите на Станза щедро 
изливаха върху животоописанието му, чак ставаше нетърпимо сладникава. 
Маурицио се запознал с Анна Джованьоли по време на благотворителен 

8 La donna e mobile (Жената е изменчива) — арията на Херцога на Мантуа от операта "Риголето" от 
Джузепе Верди (б.р.)



концерт, където бъдещата му съпруга била решила да се пробва да 
зашемети присъстващите не с какво да е, а със самата „Casta Diva“9. 
Певецът бил излязъл навън, за да глътне малко свеж въздух преди 
предстоящото му изпълнение, и в двора се натъкнал на крехкото миньонче,
което очевидно било изпаднало в пристъп на паник-атака. Станза 
прегърнал задъхващата се девойка, зашепнал в ухото иѝ  успокоителни думи
с кадифения си глас, а след като успял да привлече вниманието иѝ  и да я 
накара да се поуспокои, иѝ  предложил да изпеят молитвата двамата. 
Синьорита Джованьоли, естествено, ококорила очи и го запитала дали 
изобщо си има представа от опера, различия в мъжки и женски арии и 
прочие. Тенорът се засегнал и предложил облог: ако успеел да се справи, 
Анна щяла да излезе на вечеря с него. В крайна сметка не само успял да се 
настрои като втори глас към изпълнението на момичето (и то без 
партитура!), не само я извел още следващата седмица в прословутия 
„Ристоранте Енрико Бартолини“, където хората чакат с месеци за 
резервация, но и след месец двамата минали пред олтара на миланската 
катедрала.

Така де, за какво са ни приказки...? Историята понякога е по-вълшебна
и от най-смело измислените разкази.

Партито в имението на Станза бе в разгара си. Никой не се 
изненадваше, че градусът на настроението бе на максимум. В едно от 
ъгълчетата на имението гостите бяха наобиколили двамата гении от 
2Cellos10 и се надпреварваха кой да им зададе по-сложна задача. Хърватите 
се подсмихваха дяволито и на мига подхващаха поредната мелодия. Досега
никой не бе успял да ги затрудни чак толкова, освен може би прилично 
подпийналият музикален критик Марко Батиста, който настоя челистите да
предложат своя версия на „The Eagle Flies Alone“ на Arch Enemy11. Около 
разкошния фонтан, разположен в самия център на резиденцията, се бяха 
събрали членовете на Симфоничния оркестър на Милано „Джузепе 
Верди“12, които гръмко спореха между себе си дали изпълнението на 
Nessun Dorma тази вечер е било „просто велико“ или е било „най-великото 

9 Casta Diva — прочута молитва от операта „Норма“ на Винченцо Белини, считана за една от най-
трудните сопранови арии (б.р.)
10 2Cellos — хърватско инструментално дуо, състоящо се от челистите Лука Шулич и Степан Хаусер 
(б.р.)
11 Arch Enemy — мелодична дет метъл група от Халмстад, Швеция, сформирана през 1996 година (б.р.)
12 Италиански симфоничен оркестър, базиран в Милано, основан през 1993 година от диригента 
Владимир Делман (б.р.)



на всички времена“. Преобладаваха привърженици на втората теза — 
вероятно защото те водеха и в резултата откъм количество изпит 
двайсетгодишен коняк (от личните запаси на Станза). На огромния 
дансинг зад фонтана диджеят се опитваше да излази по нервите на 
танцуващите, като упорито отказваше да се съобрази с желанието им да 
пусне „La cumparsita“13 и вместо това ги тормозеше с валсовете на 
безкрайното семейство Щраус...

С други думи, нищо кой знае колко различно. Просто поредният велик
прием, организиран от „Гласа на боговете“ Маурицио Станза.

Самият Станза с прелестната си съпруга под ръка обикаляше 
неуморно из огромното си имение, ръкуваше се с всички, прегръщаше се с 
избрани персони, целуваше целомъдрено дамите по бузата, като се 
правеше, че не забелязва пълните с обожание погледи, които му хвърляха, 
обръщаше смело чашка след чашка от почти всеки алкохол, който успееше 
да открие по многобройните маси, разхвърляни небрежно-умело из 
резиденцията, и нито за миг не спираше, за да си поеме въздух. Едричкото 
му — някои дори биха споменали „пълно“ — тяло бе облечено изцяло в 
черно: черен като въглен костюм, черна като гарваново перо вратовръзка, 
черна като мрака в самия Ад риза... дори кърпичката, която надничаше 
палаво от малкото джобче на сакото му, бе с наситения цвят на черна 
безлунна нощ, която прелива от небесата като катран и заплашва да лиши 
от цветове всичко наоколо. Лицето му от това лято насам също бе доста 
мургаво, тъй като бе прекарал доста време в турнета по морските курорти 
в цяла Европа. Ето защо единственото бяло петно в цялата му фигура бе 
усмивката му — ослепителна, заразяваща всички наоколо с ентусиазма и 
жизнеността си, сияеща така, че сякаш засенчваше блясъка на 
диамантените накити, щедро увесени по вратовете на гостенките на 
партито.

Никой, естествено, не се изненада, че синьора Анна Джованьоли-
Станза и тази вечер бе пълна противоположност на съпруга си. Едно че 
беше с трийсетина, че и повечко, сантиметра по-ниска от него — от край 
време упорито отказваше да носи обувки с високи токчета — но и роклята 
иѝ  днес пламтеше в някакви неописуеми с тривиални и прозаични думи 
нюанси на оранжевото. По цялото иѝ  тяло все едно играеха езици на 
невидим, но доста бурен и палав огън, който се виеше стремглаво около 

13 Едно от най-известните танга в света, написано през 1916 година от уругвайския музикант Херардо 
Матос Родригес (б.р.)



изящните иѝ  крака и спиращите дъха гърди, за да се поукроти малко и да 
застине почти неподвижно около нежния иѝ  врат. За разлика от дамите 
наоколо по нея не се забелязваха никакви диамантени украшения. 
Единствените иѝ  накити бяха три семпли пръстена с естествени камъни 
(говореше се, че била суеверна и никога не се разделяла с тях, за да не я 
сполети лош късмет), както и скромно, но хипнотизиращо яркозелено 
колие, което изглеждаше така, все едно живее свой собствен живот и се 
поклаща из деколтето иѝ , без да се съобразява със стъпките на господарката
си. 

Двамата най-известни певци в света на операта се разхождаха, без да 
бързат, разменяйки по няколко приказки с всеки от гостите си, и с всяка 
крачка се приближаваха все повече към дансинга. Това беше тяхна 
традиция: след всяко успешно представление излизаха в средата на 
изградения от снежнобели дъски подиум, изчакваха оркестърът да засвири 
симфонична аранжировка на The Power of Love14, прегръщаха се нежно и 
се завъртаха в бавния вихър на танца, впили все така влюбено очи един в 
друг, както и в деня на първата им среща. Когато песента приключеше, 
Маурицио целуваше съпругата си, подаваше иѝ  галантно ръка и двамата се 
оттегляха под аплодисментите на гостите. Купонът, разбира се, 
продължаваше до зори, само че вече в отсъствието на домакините си. Не 
че някой се притесняваше от това. Настроението по това време на вечерта 
бе достатъчно разгорещено, за да се притесни от липсата на музикалното 
семейство.

Тази вечер обаче явно не бе писано да се случи така.
— Хей, самозванец, не ти ли писна да лъжеш хората?! — разнесе се 

хрипкав вик зад гърба на Анна и Маурицио, които тъкмо бяха на път да се 
качат на дансинга. Оркестърът замлъкна. Разговорите наоколо секнаха като
прерязани с нож. Единствено хората, които се намираха сравнително далеч
от случващото се, продължаваха да бъбрят развеселено, без да подозират 
каква драма се подготвя в съседство.

Станза се обърна — нарочно мудно и привидно незаинтересован — и 
присви очи, за да не станат околните свидетели на яростния огън, който 
пламтеше в погледа му.

— Майк Бърнстейн... — процеди той през зъби. — Какво те е 
прихванало пък сега? Защо не си стоиш в ъгълчето и не се наливаш с 

14 Известна песен на Селин Дион (б.р.)



бърбън? Доколкото помня, си много добър в това... всъщност, си добър 
единствено в това...

— Може да съм пияница — засегна се дебелият червендалест мъж, 
който тенорът бе нарекъл „Бърнстейн“ — но поне, когато пея на сцената, 
не съм на плейбек като теб, мошенико!

— Моля те, Маурицио... — дръпна съпруга си за ръкава Анна. — Не 
правиѝ  сцени. Остави го. Нека се задави в собствената си злоба...

— Първо на първо, денят, в който аз започна да пея на плейбек, ще 
бъде сто и първият ми рожден ден... че и за тогава не е сигурно! — 
изръмжа Станза, без да обръща внимание на думите на жена си. — И 
второ, когато успееш да излезеш на сцена, без да припаднеш от всичкото 
пиене, което си излочил, и изкараш „Twinkle Twinkle Little Star“15, без да 
объркаш поне една нота, тогава ще имаш очи да ми говориш. А сега, ще ме
извиняваш, но имам ангажимент към съпругата си. Обещал съм иѝ  танц. А 
Маурицио Станза винаги изпълнява обещанията си.

— Като си толкова отворен, защо никога не пееш на приятелите си —
ако наричаш тая сбирщина тук „приятели“, разбира се — след 
представление? Защото нямаш микрофонче и тонколонки ли? — 
продължаваше да се заяжда Майк.

Хората наоколо се размърмориха неспокойно. Всъщност, да, като се 
замислиш, той никога не е пял на живо пред нас, нали така, Мария... Да, 
Джовани, и аз не си спомнял да съм чувала някое негово изпълнение... само
на диск, по телевизията и в оперната зала...

— Ако разбираше от пеене, Бърнстейн — изкриви лице в гримаса 
тенорът — щеше да знаеш, че гласните струни се изморяват и трябва да се 
щадят... но ти това няма откъде да го знаеш, нали? Твоето жалко блеене 
уморява единствено онези, които имат нещастието да те слушат!

— Хайде де, опровергай ме! — кресна дебелакът, очевидно засегнат. 
— Изпей нещо! От мен да мине, няма да те карам да пееш Ah! Mes amis16, 
за да не кажеш после, че нарочно съм те прецакал. Хайде, изпей... да 
кажем, Nessun Dorma, защо пък не! Нали преди няма и четири часа я 
пееше, без да ти мигне окото?! Давай де!

— Няма смисъл, скъпи... — отново се опита да се намеси Анна.

15 Известна детска песничка (б.а.)
16 Ария на Тонио от първо действие на „Дъщерята на полка“ от Гаетано Доницети, популярна като 
„връх „Еверест“ за тенорите. Тя завършва с 9 горни до, като в оригиналната партитура Доницети пише 8 
(4 по 2), а по-късно добавя още едно (б.а.)



— Искаш Nessun Dorma?! Сега ще ти покажа как се прави... — кресна
Маурицио. Беше се зачервил от яд не по-зле от опонента си. — Фабио, ако 
обичаш!

Диригентът послушно кимна на оркестрантите, които трескаво 
отгърнаха нотните листове върху пюпитрите си на нова страница, вдигнаха
инструменти и засвириха неостаряващия шедьовър на Пучини.

Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, oh Principessa
Nella tua fredda stanza

Guardi le stelle che tremano
D'amore e di speranza...

От самото начало Маурицио накара слушателите да трепнат 
изненадано. Да, това беше неговият глас, несъмнено, биха познали тези 
извивки навсякъде... но защо звучеше като че ли една идея малко по-глухо 
от обичайното?

Ma il mio mistero è chiuso in me
Il nome mio nessun saprà

No, no, sulla tua bocca lo dirò
Quando la luce splenderà
Ed il mio bacio scioglierà
Il silenzio che ti fa mia...

По челото на Станза изби пот. Ръцете му бяха стиснати в юмруци. 
Личеше си, че се затруднява, но явно бе твърдо решен да изкара арията 
докрай.

Dilegua, oh notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò!

Vincerà!
Vinceeeeeee...

На знаменитото горно „си“ гласът на Маурицио се предаде и рухна. 



Музикантите прекъснаха свиренето си и със зяпнали уста се втренчиха във
великия тенор, „Гласа на боговете“, човекът, пред когото се прекланяше 
дори английската кралица... който сега стоеше, посърнал като бездомно 
куче, с наведена глава пред тях.

Шепотът на смаяните гости постепенно се усилваше. Чухте ли, 
Станза не успя да вземе горното „си“... нима кариерата е към края си... а
може би наистина пее на плейбек... и използва някакви компютри, за да 
преправя гласа си... кой знае, вече нищо не би могло да ме учуди...

Прочутият тенор вдигна ръка. Мърморенето спря. Той се обърна и, без
да каже и дума, се запъти към имението си. Анна Джованьоли подметна 
едно „Ей сега ще се върнем...“ припряно и последва съпруга си.

Не бе минала и минута, когато купонът гръмна отново с пълна сила. 
Клюките се подмятаха от уста на уста, но желанието на всички отново да 
се потопят в изисканото парти бе неудържимо.

— По дяволите, Маурицио, казах ти да не се връзваш на този глупак! 
След няма и четири часа...! Какво, в името на Свети Франциск, си 
мислеше? Че ще стане чудо?!

— Моля те, Анна... и без това главата ми ще се пръсне. Кажи ми, че си
успяла да намериш някого...?

— Разбира се, че съм намерила „някого“! Даже е доста подходящ. 
Някакъв гамен, който се опита да ме преджоби на излизане от операта. 
Обещах му, че няма да викам карабинерите и дори ще му дам двадесет 
евро, ако дойде до тук, за да ми помогне с приготовленията на партито...

— Умно! И сега е долу, значи?
— Долу е, разбира се. Ако знаех, че възнамеряваш да се направиш на 

интересен, можеше първо да минем през подземието, може би нямаше да 
се изложиш като кифладжия... а за следващото представление щях да ти 
намеря друг... Както и да е, станалото — станало. Давай да приключваме с 
това и да се връщаме на купона — имаш репутация за изчистване.

Докато траеше разгорещеният им диалог, бяха успели да стигнат до 
края на стълбата. Маурицио се намръщи от миризмата на мухъл, урина и 
изпражнения, бръкна в джоба си, извади огромен, ръждясал, старомоден 
ключ и го пъхна в ключалката на вратата, пред която свършваха каменните 
стъпала. Двамата с Анна с труд успяха да открехнат масивната желязна 
порта („Все някой ден трябва да надвиеш мързела си и да я смажеш“, 
измърмори крехкото на вид девойче; тенорът само изръмжа нещо 



неразбираемо) и да се промушат в просторната зала, закътана по всички 
правила на Средновековието под необятния корпус на имението.

Гаврошът, опитал се да открадне ценностите от дамската чантичка на 
Анна Джованьоли пред Ла Скала, висеше безволно на покритите с ръжда 
пранги, здраво вкопани в стената. На външен вид изглеждаше на не повече 
от десетина години, но Станза знаеше какво прави бездомният живот с 
хлапета като това тук и бе сигурен, че изпитото жилесто тяло е на поне 
петнайсетина лета. Мръсната му коса падаше безразборно върху челото 
му, прикривайки полупритворените му очи. През окъсаните дрехи 
прозираха безброй синини, драскотини и охлузвания, някои заздравяващи 
в момента, други покрити със засъхнали корички. Ноктите по ръцете му 
бяха изпочупени, а босите му крака бяха покрити с мръсотия.

Световноизвестният тенор се приближи бавно към момчето и отметна
косата му назад с лека погнуса. Не му се искаше да се докосва с голи ръце 
до него, но нямаше избор — трябваше да го гледа в очите. Нямаше как 
иначе.

— Моля ви, синьор... Обещавам, че на никого няма да кажа... Просто 
ме пуснете... — дрезгаво прошепна малчуганът.

— Знам, приятелю. Знам. Няма да кажеш на никого. Освен на 
карабинерите, прокурора, жълтата преса и на който там още се сети да ти 
предложи някоя парица, за да си изпееш всичко. Разбра ли — да си 
изпееш! — изсмя се Маурицио. — Само че тази вечер аз ще съм този, 
който ще пее, миличък. А ти ще си нещото, което ще ми помогне... Анна! 
Помогни ми с бодливата тел, ако обичаш...

— Една секунда, скъпи... Само да махна капака на канализацията, за 
да може да се оттича кръвта. Не искаш да съсипеш и тези обувки, нали?

— Какво ли щях да правя без теб... — усмихна се нежно Станза и 
погали съпругата си по бузата.

Синьора Джованьоли подритна настрани капачето на канала, измъкна 
от джоба си чифт градинарски ръкавици с ръждивокафяви петна по тях, 
нахлузи ги, наведе се над дървената макара, забутана в ъгъла, бръкна под 
барабана, издърпа единия край на намотаната върху него бодлива тел и я 
подаде на Маурицио. Той внимателно започна да я навива с голи ръце 
около мършавото тяло на бездомничето.

— Моля ви...! Не...! Синьор! Какво правите...?! — запищя малкият, 
когато разбра, че всичко това се случва наистина, а не като част от някакъв 
негов извратен сън.



— Крещи колкото си искаш, дребен — изпъшка от усилието певецът, 
докато се мъчеше да омотае пленника си, без да се набучи на страховитите 
бодли, които стърчаха от телта. — С цялата тази дандания наоколо... а и 
като знам как съвестно са строили навремето именията като моето... като 
нищо могат да минат десетилетия, преди някой да се усети, че някой 
някъде си там долу дига шумотевица. А ти, смея да те уверя, нямаш на 
разположение десетилетия. Най-много пет минутки, и то ако си корав. Ти 
кораво копеле ли си, приятелю?

— Не! Моля ви, не!!!
Станза най-накрая приключи с опаковането на момчето. Целият 

корпус на малолетния крадец вече бе опасано като пашкул с изработената 
по специална поръчка осеяна с шипове жица. Тенорът бе оставил свободна
единствено главата му, която стърчеше от сюрреалистичната плетеница 
като някакъв уродлив, почервенял от напрежението, безумно изцъклен 
тумор.

— Точно така, друже. Отвори ги хубаво тези твои очи. Гледай ме! Не 
откъсвай поглед от мен... И...

Маурицио Станза започна бавно да върти дръжката на дървената 
макара.

Телта започна ужасяващо мудно да се опъва върху тялото на 
гаменчето.

— И... пищи, приятелю! ПИЩИ!!!
И малкият започна да пищи — когато първите участъци от кожата му 

започнаха да се разцепват под неумолимия напор на стоманата, от гърлото 
му се изтръгнаха толкова ангелски контратенорови звуци, че всеки 
композитор би продал майка си и брат си, само и само за да може да 
обуздае тези немислими ноти и да напише най-великата ария в живота си. 
Предсмъртните крясъци на хлапето заглушаваха примляскването, 
раздаващо от вътрешните му органи, които бавно, но сигурно биваха 
смазвани на пихтия от нечовешкото налягане. Станза обаче не обръщаше 
внимание на нищо — нито на капките кръв, които избиваха по кожата на 
детето като кървава пот, нито на димящата струя урина, която се стичаше 
по кльощавите момчешки бедра, нито на червата, които набъбваха между 
цепнатините в корема и всеки момент заплашваха да изскочат на бял свят 
като дявол от кутийка. Тенорът бе впил немигащ поглед в очите на 
гавроша и с нетърпение облизваше устни с език:



— Давай! Дай всичко от себе си, приятелче! Още малко... още малко...
ОЩЕ МАЛКО!!!

В секундата, в която животът окончателно и безвъзвратно отлетя от 
тялото на бездомничето, от гърлото му се изтръгна плътен, бистър, черен 
вик, който бавно се втечняваше в мига, в който се отделеше от гласните 
струни, и бавно, като слуз или сопол, се заизточва от устните му към 
лакомо отворената уста на Маурицио Станза. Певецът се усмихваше 
широко. Очите му все още бяха втренчени в помътняващите зеници на 
малкия. Гърдите му се повдигаха и спускаха трескаво, в бесен ритъм, 
докато се мъчеше да вдиша и последната капчица от предсмъртния писък 
на умиращия. Ръцете му бяха свити в юмруци. Ноктите дълбаеха кожата на
дланите му и оставяха там плувнали в кръв резки, но тенорът не 
забелязваше абсолютно нищо. Цялото му лице сияеше от щастие.

— Ето затова си заслужава да живеем, любов моя! — изкрещя той, 
когато успя най-сетне да си поеме въздух. — Изкуството... то е красиво 
дори когато убиваш, за да се сдобиеш с него! И ако се налага да отнемеш 
живота на някое парцаливо хлапе, за да може впоследствие да направиш 
милиони хора щастливи... то нека бъде така!

— Така е, скъпи — прегърна го през кръста синьора Джованьоли-
Станза. — Знаеш, че съм съгласна с теб, нали в крайна сметка за съм тази, 
която те насърчава да го правиш отново и отново...

— Благодаря ти, Анна! — целуна я страстно Маурицио. — Имаш ли 
нужда от помощ за разчистването тук или...?

— О, разбира се, скъпи, ще се оправя. Нищо работа. Ти бягай навън, 
докато онази шайка бездария не се е разбягала. Имаш репутация за 
оправяне. Аз ще почистя и ще подготвя нещата за другата седмица...

— Другата седмица ли? Но аз имам представление чак след десет 
дена...

— Ти — да, скъпи. Но аз имам другата седмица.


