
 

 

Откъс от “Нормални хора” на Сали Руни, издателство “Еднорог” 
 

 
 
В понеделник, когато отиде на училище, той избягваше да погледне Мариан и изобщо да 

влиза в какъвто и да било контакт с нея. Носеше в себе си тайната като нещо голямо и изгарящо, 
като че ли трябваше да разнася навсякъде претоварен поднос с горещи напитки и да внимава те 
да не се разлеят. Тя просто се държеше както обикновено, като че ли нищо не се беше случило, 
четеше книга в съблекалните както обикновено, впускаше се в безсмислени спорове. На обяд 
във вторник Роб започна да разпитва за работата на майката на Конъл в дома на Мариан, а Конъл 
продължи да се храни, стремейки се лицето му да остане абсолютно безизразно.  

– Ходил ли си там някога – попита Роб. – В голямата къща, де.  
Конъл разтърси пакетчето с чипс в ръката си, после надникна в него.  
– Да, бил съм няколко пъти – отвърна той. 
– Как изглежда отвътре? 
Конъл сви рамене и каза: 
– Не знам. Естествено, голяма е. 
– А как се държи тя в естествената си среда? – попита Роб.  
– Не знам. 
– Сигурно те има за прислужник, а? 
Конъл избърса устни с опакото на ръката си. Сториха му се мазни. Картофките бяха 

пресолени, болеше го глава.  
– Съмнявам се – каза той.  
– Но майка ти е прислужница там, нали? 
– Е, тя е просто чистачка. Ходи там два пъти седмично, не мисля, че двете си говорят много. 
– А Мариан има ли малко звънче, с което да звъни, ако пожелае да я повика, а? – осведоми се 

Роб. 
Конъл мълчеше. На този етап не беше наясно как стои въпросът с Мариан. След разговора с 

Роб си каза, че всичко е свършено, че просто е спал веднъж с нея, за да разбере как ще бъде, и 
че няма да се вижда повече с нея. Но още докато си мислеше всичко това, чуваше как в друга 
част на мозъка му се обажда един различен глас, който казва: „Напротив, ще се виждате“. 
Всъщност дотогава не беше опознал тази част от съзнанието си – този необясним порив да се 
подчинява на необясними и тайни желания. Същия следобед установи, че се отдава на фантазии 
за нея – в час по математика, на един заден чин, или когато се предполагаше, че играе 
„раундърс“*. Спомняше си за малката ѝ, влажна уста и внезапно дъхът му секваше, трябваше да 
полага усилие, за да изпълни с въздух дробовете си.  

Същия следобед след училище отиде в дома ѝ. По целия път дотам слушаше радиото, което 
бе пуснал много високо, за да не мисли за това, което вършеше. Когато се качиха горе, той 
мълчеше, остави нея да говори. Хубаво е, повтаряше тя. Чувствам се толкова добре. Цялото ѝ 
тяло беше бяло и меко като тесто. Той влизаше в нея с такава лекота, сякаш тя му беше точно 
по мярка. Имаше физическото усещане, че си пасват до съвършенство, и започваше да разбира 
защо хората са способни на лудости в името на секса. Всъщност започваше да разбира много 
неща от света на възрастните, които дотогава бяха загадка за него. Но защо Мариан? Не можеше 
да се каже, че е особено привлекателна. Според някои беше дори най-грозното момиче в 



 

 

училище. Що за човек би поискал да прави това с нея? И все пак – той беше тук, какъвто и човек 
да беше, и го правеше. Тя го попита добре ли му е, а той се престори, че не я е чул. Тя стоеше на 
четири крака, така че той не можеше да види изражението ѝ и да прецени по него какво мисли. 
След няколко секунди тя попита, много по-тихичко:  

– Да не съм объркала нещо?  
Той притвори очи, после каза: 
– Не, харесва ми. 
Тогава дишането ѝ като че ли стана накъсано. Той придърпа бедрата ѝ назад към тялото си, 

после я отпусна леко. Тя издаде такъв звук, сякаш се задушаваше. Той повтори същото и тя му 
каза, че свършва. 

– Това е добре – каза той. Каза го така, сякаш за него това беше нещо съвсем обичайно. 
Внезапно решението да отиде с колата до дома на Мариан днес следобед му се стори правилно 
и разумно, може би единственото разумно нещо, което бе направил в живота си.  

Когато всичко свърши, той я попита какво да прави с презерватива. Без да вдига лице от 
възглавницата, тя отвърна: 

– Можеш просто да го оставиш на пода.  
Лицето ѝ беше порозовяло и влажно. Той я послуша, а после се отпусна по гръб и се загледа 

в лампите. Толкова много те харесвам, бе казала Мариан. Конъл почувства как у него се надига 
приятна скръб, от която едва не се насълзи. Така идваха миговете на емоционална болка, 
безсмислени или най-малкото неразбираеми. Конъл съзнаваше, че Мариан води крайно 
свободен живот. Той беше пленник на най-различни съображения. Държеше на мнението на 
другите за него. Държеше дори на мнението на Мариан, това междувременно бе станало ясно. 

Многократно се беше опитвал да запише мислите си за Мариан в опит да си ги изясни. Беше 
движен от желание да опише точно с думи как изглежда и как говори тя. Косите и дрехите ѝ. 
Онзи екземпляр на „На път към Суан“, който тя четеше, докато обядваше в училищното кафене, 
с онази френска картина в тъмни цветове на корицата и ментовозеленото гръбче. Дългите ѝ 
пръсти, прелистващи страниците. Нейният живот не прилича на живота на другите хора. 
Понякога се държи като вряла и кипяла жена, и го кара да се чувства неопитен, а може да бъде и 
толкова наивна. Иска му се да разбере ходовете на мислите ѝ. Ако реши в себе си да премълчи 
нещо, докато разговарят, до една-две секунди Мариан ще каже: „Какво?“. Този въпрос, „какво?“, 
сякаш е зареден с толкова много неща: не само бдителността на криминалист, с която лови 
мълчанията му и която ѝ дава възможност изобщо да задава този въпрос, но и желание за 
цялостно общуване, усещане, че всичко премълчано е неприятно нарушаване на потока на 
общуването им. Той записва всичко това – многословно, с прекалено много подчинени 
изречения, понякога задъхано свързани с точка и запетая, сякаш се опитва да пресъздаде точно 
копие на Мариан в печатно слово, като че ли е в състояние да я съхрани изцяло, за да може да я 
огледа по-късно. После отваря нова страница в бележника, за да не гледа онова, което е направил 
досега.   


