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Фризьорката  
и смъртта

На госпожа Скулева

Лечителят Петър Димков приемаше всеки четвъртък в ко-
операцията на улица „Мосул“ № 8. Трети етаж. Апартамента 
на леля Мара Георгиева.

На същия етаж, срещу жилището на леля Мария, е салонът 
на фризьорката Надя.

За нас, хлапетиите, четвъртък беше ден на голямото изпи-
тание. Надлъгвахме властта. Разполагахме наблюдателните 
си постове още на колелото, там, откъдето тръгва малкото 
трамвайче за Семинарията. Разполагахме постовете така, че 
да се виждаме. Когато първи пост вдигне дясната си ръка, 
това означава, че се е появил данъчният инспектор Байкушев.

И леля Мария, и фризьорката Надя мразят Байкушев. И 
двете трябва да пишат фактура за всеки пациент, за всяка кли-
ентка. Това не се харесва нито на леля Мара, нито на фри-
зьорката. Затова сме разположили сложната система от на-
блюдатели. Поемаме Байкушев от колелото, сигналите бързо 
прескачат до „Мосул“ № 8. Някой от нас влита в кооперацията 
с гръмовния вик: „Байкушев идва!“, и настъпва суматохата.

Двете опашки се изнизват до таванския етаж. Така да се 
каже, двете опашки вече не се катерят нагоре, а се спускат на-
долу. Идва Байкушев, какво да види. Един пациент при леля 
Мара, една клиентка в салона на фризьорката. Това и отчита 
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в дебелата си тетрадка Байкушев. А ние победоносно унищо-
жаваме двадесет фунийки сладолед – таксата от леля Мария 
и фризьорката Надя за добре свършената работа.

В четвъртък ние изпитвахме онова тънко задоволство, 
което спохожда всяка победа над данъчните. Съзрявахме, лъ-
жейки държавата. Да се мами държавата беше като любовна 
среща, като свалка със задължително поваляне на против-
ника. В четвъртък двете дъщери на фризьорката и Адриана, 
момичето на леля Мара, ни гледаха като Ален Делони. Ние 
бяхме толкова горди, че изглеждахме красиви. Красотата на 
вагабонта.

А вечерта отнасяхме муцуни в гората, набутвахме се в нея, 
за да не гледаме онзи „Мерцедес 190“, който отвежда Адриана 
и дъщерите на фризьорката. Не искахме да гледаме как Ален 
Делоните онемяват. Как вагабонтската ни красота се стопява 
като залез. Така да се каже, ние залязвахме в собствената си 
красота, която струва ни повече, ни по-малко от фунийка сла-
долед. Атакувахме до премала задницата на малкото трамвай-
че: ха нагоре, ха надолу. Кондукторът се зъби зад стъклото, а 
ние се зъбим на мерцедесите.

Така, дебнейки и Байкушев, и дъщерите, ние се научихме 
да гледаме. Знаехме всеки пациент, всяка клиентка. Появи 
ли се ново лице, ние го посрещаме в двора на кооперация-
та. „Ако сте за Петър Димков – лявата опашка. Ако сте за 
фризьорката – дясната.“ На Петър Димков му е забранено да 
приема в дома си. Затова леля Мара Георгиева е предоста-
вила апартамента си. Защо властта е забранила на лечителя 
да приема вкъщи и защо същата власт си затваряше очите за 
тълпите по стълбите на „Мосул“ № 8, така и не разбрахме.

Лека-полека започнахме да различаваме върволиците. Ля-
вата колона, подпряна на стената, е тъжна, умърлушена, ми-
рише на старо палто. Дясната колона, подпряна на парапета, 
е жизнена, приказлива, мирише на изживяване.

В лявата опашка тридесет чифта очи гледат вяло, в тях има 
страх, мъката се свлича по лицата, болните плачат. Всичко по 
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тях плаче. Плачат раменете им, плачат жестовете им. Тиши-
ната им плаче.

Опашката към фризьорката пърха, тя цвърчи, ухае на пар-
фюм, на предстояща среща. Едните излизат от Петър Димков, 
стиснали рецепта с надежда, другите излитат от салона с раз-
творени обятия – готови да прегърнат света, гората под Семи-
нарията, готови да се метнат на трамвайчето на щастието. И 
ние, хлапетата, съзряваме между тези две опашки, тичаме по 
стълбището: ха нагоре, ха надолу. Заповядайте, заповядайте! 
Вие към смъртта, вие към трамвайчето!

Постепенно се вперихме в госпожа Скулева. Отляво. Гос-
пожата идваше всеки четвъртък. Идваше напролет, когато го-
рата развяваше аромати и заприличваше на Адриана. Идваше 
и през горещините, когато от Летния театър под Семинари-
ята долиташе песента „Двадесет и четири хиляди целувки“. 
Идваше и есента, когато малкото трамвайче се задъхваше по 
влажните релси.

Така задъхана пристигаше и госпожа Скулева. Докато ѝ 
дойде редът – стъпало по стъпало, – дишането ѝ утихва. И 
почва да разказва нещо на някого. Няма значение на кого. 
Може би на този пред себе си, на дамата зад нея. Или на дру-
гата опашка?

Разказва, че мъжът ѝ имал фабрика за боя за обувки. Значи 
пари. Разказва, че във Виена видяла Йохан Щраус. И почва да 
тананика някакъв валс.

Госпожа Скулева е тъй приказлива само в началото. Кол-
кото повече се изкачва към третия етаж, толкоз повече зам-
лъква. Всички валсове набръчкват лицето ѝ. Много, много 
бръчки. Сякаш във Виена играят валсовете по челата на хора-
та. Госпожа Скулева се бои от срещата с лечителя. Бои се, че 
неговите рецепти ще свършат. Ето, той ѝ е предписал да носи 
шапка от диви кестени. Кестените се нанизват на тънка тел, 
после телта се извива по главата.

С тая шапка госпожа Скулева идва цяла зима. Още от ко-
лелото я различаваме с този калпак, който така и не иска да 
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я оздравее. Госпожа Скулева всеки четвъртък влиза в апар-
тамента на леля Мара Георгиева като в собствения си гроб, 
откъдето излиза с още една седмица живот. Едва се влачи по 
стълбите, някой от нас ще ѝ подаде ръка, без да я погледне в 
лицето, защото валсовете са го направили страшно. Мисле-
хме, че старата дама ще умре на стълбите. Ще умре пред гро-
ба си, който е изкопан и посещаван всеки четвъртък.

И тъй до пролетта, когато паркът под Семинарията пак за-
прилича на Адриана. Когато малкото трамвайче се бухваше в 
гората като в басейн. Знаете ли какво направи госпожа Скуле-
ва? Тя направи само една крачка. Премина от лявата в дясната 
опашка. Ей така, половин метър встрани.

Видяхме я с накъдрени коси да се мята на трамвайчето. 
Или на онези валсове. Или направо на раменете на Йохан 
Щраус. Повярвайте, тя е жива до ден днешен. Жена ми Ад-
риана я гълчи от време на време: Ах, госпожа Скулева. Ще се 
простудите. Стига сте ходили на гроба на Петър Димков.
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Извадихме я полужива от морето... Откъде да знаем тога-
ва, че вадим мъртвите си сърца?

Три денонощия талазите пържеха скалите на Кабо да Рока, 
обливайки плажовете с прегоряло олио, а в четвъртък, кога-
то моторниците поеха да търсят корабокрушенците, витлата 
едва дишаха.

Ето! – дръпнах за мушаменото яке Владо. Тялото се пре-
върташе в умрелите от умора вълни, излегнати една върху 
друга. Яхтата ни зацепи направо през тази лавина от мокри 
дюшеци. Сякаш банциг разпра прилива.

Едно платно изплющя, смъквайки на борда антената, и по-
дир миг трупът удари носа. Все едно го удари дирек. Така се 
разтресе яхтата, че си помислих: Край, отиваме на дъното.

Открихме, че е жена, когато я разсъблякохме на задната 
палуба, за да масажираме сърцето. Дишаше. Дишаше не с бе-
лите си дробове, а с устни, подухвани като кацнала върху мед 
пеперуда.

Мадалена Дакошта, прошушна в неделя, подала глава от 
пашкула на чаршафите в спалнята на бугарите, както ни каз-
ваха португалците в южния залив на Кабо да Рока. В болница 
ли съм?

Не, отвърнахме, уточнявайки един през друг, че това е час-
тен дом, че болницата е била претъпкана от ранени и стре-
сирани, че полицията е съобщила на родителите ѝ в Ещорил 
какво точно се е случило с яхтата на университета и че в край-
на сметка деветимата студенти, търсачи на планктон край за-
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падния залив на Кабо да Рока, са живи, е, не съвсем здрави, 
но, както казват лекарите, няма усложнения. Има много рабо-
та за полицията, морските следователи, спасителната служ-
ба, която май ще опере пешкира, защото не е предупредила 
лодките и малките туристически корабчета за връхлитащата 
буря, това едно на ръка, но много повече вина и щети ще по-
несе спасителната служба заради ударения танкер с мазут, за-
лял плажовете, частните кейове и клубове, изобщо се отваря 
много работа и на съда, и на застрахователните агенции...

Тя затвори очи, клепките паднаха от потока думи, от пороя 
на „ш“ и „с“, които въргаляхме в уморителен за нея вихър. По 
лицето ѝ, бледо като венецианска маска, останаха да трептят 
единствено устните пеперуди. Съсипахме я от приказки, ка-
зах. Глупаци, допълни Владо.

Сигурно апатията, превърната в бяс на духа, ни караше 
да се превъплътим в Майка Тереза, милосърдието изплува 
от уреденото ни битие, както Мадалена изплува от водите. 
Постепенно осъзнахме, че всъщност корабокрушенците сме 
ние: разбит е салът на навиците ни, охолството на матрицата. 
Стана ясно, че сме чакали това непонятно изживяване като 
спасение от монотонния ритъм на сделките, стана ясно, че 
бяхме започнали да губим от нашите несметни печалби от 
феродови дискове, че колкото повече забогатявахме, толкоз 
повече сме чакали бурята край Кабо да Рока.

Хранехме Мадалена с отвара от водорасли, редувахме се 
да поднасяме чаената лъжичка към пърхащите устни, забърс-
вахме с влажна кърпа скулите, раменете, грижехме се за нея, 
разбирайки с всяко изминало денонощие, че нито един от 
двама ни не желае да остави другия насаме с болната.

Започнахме да я ревнуваме, преди да я съживим. Това се 
случва, когато умората от харченето на пари за коли, вечери 
или проститутки постепенно обхваща духа, става болест на 
ума, защото от удоволствието да печелиш пари и да ги хар-
чиш винаги се получава диагноза. Нашата беше: гладни за 
любов.
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Даже не знам дали го осъзнавахме, във всеки случай ня-
махме смелост да го изговорим. На осмия ден лекарят каза, 
че можем да я захранваме с плодово пюре, после с бульон от 
бяла риба. Двете доброволки от църквата в Рощул, изпратени 
от родителите на Мадалена, докладваха по телефона, че дъ-
щеря им се съвзема, че няма никакви усложнения, че сините 
петна по кожата постепенно затихват. Бъдете спокойни. Тя е в 
сигурни ръце. В най-богатия дом на юг от Кабо да Рока.

Отпратихме ги, заплащайки толкоз, колкото мъжете им от 
товарителното на пристанището печелеха за три месеца. Тия 
свраки дори се хвърлиха да ни целунат ръцете. Бог вижда 
всичко! – викнаха от ръждивия си кабриолет в прахоляка на 
рязкото им бягство от нещо, което бяха усетили.

Мадалена излезе от банята, покрита с мокър чаршаф, пре-
коси вестибюла и се хвърли в слънчевата хавлия на веран-
дата. Беше толкоз горещо през този юли, че от тялото ѝ се 
понесе пара. Гледахме я замаяни, неспособни да се взрем в 
предстоящото престъпление, неспособни да открием нито 
един детайл от тази кипнала синева на тялото ѝ, което си иг-
рае с чаршафа и много повече с безкрайния залив зад ограда-
та на имението.

Тя превърна и двете крила на къщата в денонощна баня, не 
се свенеше да се разхожда полугола, със смъкната презрамка 
на бюстието, само по бикини, разпуснала червеникавите си 
коси като единствена завеса пред погледа ни.

Или искаше да ни награди, освобождавайки нашето трио 
от всякакви задръжки, или искаше да ни включи в представа-
та си за едно общуване без предизвестия, лишено от нормите 
на благоприличието и затова много по-бързо.

Ще спя и с двама ви, но поотделно! – каза една вечер на 
верандата, едва докосвана от солените морски пръски, от 
онзи замайващ дъх на сбъдността, който омаломощава из-
ненадата.

И допълни с малко дрезгавия си глас: Просто е опасно два-
ма преуспели мъже на четиридесет години да не са женени 
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и да нямат приятелки. Не знам дали мога да ви спася, но ще 
направя опит да ви събера.

Обичаше да се излежава до девет сутринта, когато гръб-
накът ѝ опъваше чаршафите като скелет на акула, обичаше 
бежовия и розовия цвят, затова повикахме майстори да боя-
дисат двете крила на огромната къща, лек сецесион с колони, 
достолепни като португалска малага, с еркери над входовете 
и широки половин метър каменни первази за цветя под всеки 
прозорец.

Докато майсторите работеха, отидохме с мерцедеса на 
Владо до Алгарве, откъдето накупихме завивки в бежово и 
розово. Мадалена малко вяло, сякаш ѝ беше скучно да се мо-
тае из магазините, избра по два комплекта за баня, две еднак-
ви индийски кутии за бельо, поставки за вино от позлатена 
шведска стомана... Дублираше всичко така, както предстоеше 
да разделя любовта си на две – едната нощ при мене, следва-
щата при Владо, после общата закуска на верандата и общото 
мълчание за тайните на интимността. Мислехме, че тези два 
идентични свята – бежовият и розовият – са достатъчни за 
нейната мисия, че утринното доволство, необременено с ко-
ментари, ще изпълва бавното пълзене до залеза, когато пак 
се събирахме на чаша „Дона Антониа“, порто reserva pessoal 
с цвят на рицар; мислехме, че това красиво престъпление ще 
е достатъчно за нея поне на първо време (колко?), защото тя 
изглеждаше щастлива като нас. Нямахме с какво да я сравня-
ваме, така бяхме останали само с нея, че дори и спомените не 
посмяваха да дойдат с покварата си.

Сега мога да предполагам, че стоманената тетива на ми-
слите ѝ се опъна, когато ни попита защо сме напуснали Бъл-
гария, а ние, глупаците, си казахме всичко, без да разбираме, 
че истината бе съкрушителна за нея. Споделихме, че нашата 
технология за феродови дискове е силно печеливша, понеже 
азбестът не се въвежда във фенола на прах, а на молекулни 
ивици, че заводчето ни край София се оказа твърде апетитно 
за рекет, че не сме понесли данъчните игри на инспекторите, 
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че сме си изнесли парите чрез „Банк Лионе“ и че сме кацнали 
в южния обръч на Кабо да Рока заради облекченията и сигур-
ния договор с автомобилния испански гигант „Сеат“.

Да, отрони тя, не разбирам нищо от азбест във фенол, 
разбирам, че във вашата химия не е останало място за една 
молекула подозрение. Подозрението, че има по-щастливи 
химии. Например химията на корабокрушението. Моят ин-
тимен приятел ме изхвърли от яхтата часове преди бурята. 
Заплувах към непознатия бряг щастлива. Носеха ме моле-
кулите на мъртвата ни любов. Върху този сал бях свободна 
много кратко: времето до срещата ми с вас. Какво всъщност 
спасихте вие? О, нима не знаете, че макар и временно, спа-
сихте сърцата си.

От улука на ума ѝ закапаха язвителни бележки, сравняваше 
ни с камъка на Сизиф, не с героя, който се опитва да го избута 
по стръмния склон, а с камъка, много по-перфиден от без-
смисленото усилие, защото в това усилие все пак има някаква 
идея, докато камъкът е самоцелната илюстрация на чуждата 
орисия, на вечния провал. Вие сте средството на чуждото не-
щастие. Нашите двеста португалски роби ви търкалят камъка 
и всички, и те, и вие, знаете, че никога няма да изкачат баира. 
С други думи, вашето забогатяване е програмирано като мит. 
Той никога няма да прескочи билото! Никога няма да заплува 
към непознатия бряг. Така да се каже, митът остава в мита. 
Парите остават в парите.

Тези оловни капки съпътстваха месечния ѝ цикъл, тогава 
изпадаше в такава депресия, че отказваше да спи в розова-
та спалня, моята, или в бежовите покои на Владо, хвърляше 
се в канапето сред вестибюла, разпалваше камината в непо-
носимата септемврийска влага и отваряше прозорците, за да 
крещи срещу прилива. Викаше с пълно гърло срещу морето, 
защото то не можеше да отвърне на отровните ѝ залпове, по-
насяше истерията, без да ѝ отпрати поне една гримаса. Това 
бяха миниатюрите на нейната жал към нас. Все пак съзнава-
ше, че не заслужаваме отровата ѝ.
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Разговорите ставаха все по-мъчителни, по десетина пъти 
на ден си събираше багажа ту от розовата, ту от бежовата 
спалня, аха да поръча такси, ала в мига, в който вдигаше слу-
шалката, замръзваше. Парализираше се от следващото пъту-
ване. Връщаше малките статуетки, кълбата бикини и сутиени 
по места, клатейки глава, смълчана в страха да си тръгне и 
отег чена от оставането. В такива случаи казваше: Ще страда-
те и ще страдам. Този семестър ще посветя на вас. Ще изуча-
вам възможно ли е в търсенето на планктон една студентка по 
биология да попадне на чувства.

Обичаме те! – отговаряхме ние.
Знам, казваше тя. Толкова е вярно, че не е хубаво.
Бели ретини, толкова бели, че излъчват синьо, сякаш са-

мото синьо се произвеждаше в дъното на тези извори. Тъм-
ни орехови зеници, способни да променят цвета си според 
настроението и часа на денонощието, сутрин меки, вечер 
далечни като кораб по Нил. Тръгнали нанякъде без никакво 
желание за връщане.

Тя постепенно заобича да не се връща при спасителите си. 
Сигурно защото се чувстваше натоварена не толкова със спо-
мените за преживяното, колкото с присъдата си над нашия 
избор. Веднъж каза, че сме спасили проблемите ѝ. Вместо да 
ги удавим.

Гърди неясни като крем карамел. Твърда матова кожа. Под 
нея мрежата от тънки вени. Гъвкава талия, която те поема в 
обръча си.

Да, сексът бе по-поносимата част от тази любов, една па-
уза между хиляди бездни. Секс тишина. Не се чува приливът 
на прокобите.

Ти, каза Мадалена веднъж, когато ръцете ми гребяха в 
лодката на бедрата ѝ, ти си писал разкази, а после бъдещи-
ят писател прехвърлил авоарите на текста върху азбеста и 
фенола. Ти си предпочел парите! Тогава защо постоянно 
ми напомняш, Иване, че от всеки публикуван разказ духът 
изживява неописуем оргазъм, най-дългия оргазъм на света, 
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оргазма на твореца. Защо не изживяваш същото, когато пе-
челиш сделка?

Защото, мила, по време на оргазъм мозъкът затваря всички 
прозорци, за да гледа само себе си, лишава се от простора, от 
постиженията, от прочетеното и наученото, вцепенява се от 
мига така, както пепелянка парализира жертвата си: тя хипно-
тизира набелязания, като го лишава от разум, после от движе-
ния... Оргазмът е спазъм на съзнанието, останало без движе-
ния. Разбираш ли разликата? В публикувания разказ липсва 
енергията на мига. Удоволствието се простира до границата 
на манията. Писането като постоянно доказване на мачото. 
Писането секс. Денонощен секс, защото дори и да не пишеш, 
ти мислиш в сюжет, образи и сравнения. И няма край... Освен 
ако не се откажеш. Това винаги е по-здравословно за онези, 
които навреме усетят, че не са гении. Че талантът им няма 
документ за самоличност.

Господи, възкликна Мадалена, какво обяснение! Вие с 
Владо сте в една любов, която ви кара да се влюбите в себе 
си, така да се каже, ти обичаш едновременно двама – без ог-
ледалото на едната любов не съзираш гроздовете на другата. 
Без Владо Иван не може да обича Мадалена. Малко късно го 
прозрях... Затова и ревността не може да ви споходи с острите 
си тризъбци. Посейдон ви поднесе доказателство за вашата 
любов един към друг, аз съм просто огледалото с изображе-
нията на двамата. Затова казвам, че спасихте себе си, като из-
хвърлихте в душата на Мадалена чувството за вина. Вие се 
любите с мене, защото се боите да се любите помежду си. Аз 
съм яхтата на вашите грехове, свързвам двата острова, защо-
то те не посмяват да се доближат, сливането ще ги лиши от 
сладостта на прикриването. Затова всеки чрез мене праща на 
другия писмата си. Аз съм пощальонът на любовта ви. Когато 
аз си отида, а това все някога ще стане, вие... Вие просто няма 
да имате пощальон.

Тези прокоби ни погубваха, съпротивлявахме се на бъдно-
то с цената на чувствата, които хранехме и се опитвахме да 
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доказваме, без да признаваме, че с всеки ден нараства страхът 
не от отлитането на Мадалена, а от сбъдността на некроло-
зите ѝ. Наистина ли обичах любовта на Владо към Мадалена 
повече, отколкото собствените си чувства към нея?

Жакарандите, дървета с лилави цветове, пренесени тук от 
земята на коптите, бяха подивели от аромат тази есен, аромат 
като петмез, полепнал по чаршафите, четката за коса върху 
бароковата тоалетка с бронзова елипсовидна рамка, полепнал 
върху устните, тръгнали по река Лета с еднопосочната лодка 
на пощальона, там, където докосвам сълзите на жакарандите, 
тези смолисти капани на пеперуди. Видях в лодката препари-
рания плик на чувствата си. Залепих го с език. Стърчеше като 
платно на яхта. Не може да бъде! Просто не е възможно да 
обичам Владо повече от написаното: Тръгвам. Имате по една 
последна нощ. Мадалена.

Беше надраскала с равния си, малко равнодушен почерк 
две еднакви бележки – едната за розовия, другата за бежовия 
финал на нейния чувствен семестър.

И така... Целуваш красивата статуя дълго, докато ти пре-
съхнат дробовете, за да отложиш събуждането на кинжал-
ните ѝ мисли, любиш мъртвата, защото се боиш от живата; 
затова продължаваш секса до онзи миг, в който си готов да 
отвориш очи, за да видиш убийството си. Нямаше какво по-
вече да си кажем през тази последна нощ. Бояхме се от при-
съдата ѝ повече, отколкото заслужаваха нашите чувства към 
нея. И колкото и парадоксално да звучи, ние с едва прикрито 
нетърпение очаквахме тя да си отиде, за да проверим пред-
сказанията ѝ. Когато колата със смъкнат гюрук я понесе към 
магистралата за Ещорил и Лисабон, когато ръката ѝ, опис-
вайки овал в петмеза на жакарандите, се превърна в точката 
на нашите писма към нея, ние се взряхме в очи: той и аз над-
весени над кования парапет, до последно махащи с ръка на 
предстоящото.

Мъката прокъса три месеца, през които между две сделки 
намерих време за изживяването на писането. Мислех, че то 
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ще ме отърве от Мадалена и много повече от проницателните 
ѝ пеперуди, слитащи денонощно тази история, която аз пре-
връщам в думи, в думи, за да избягам от сладостта на мига, 
ах, този миг!, когато докоснах рамото на Владо, питайки: Тя 
обичаше да те целува тука, нали?

Да, отвърна той, обичаше да ме целува тука.
И аз, скъпа пророчице, целунах рамото на Владо, защото 

исках да те целуна, исках да усетя плътните ти устни; иска-
хме да те имаме и това бе единственият начин да си между 
нас. Затова една нощ сме в розовата спалня, другата изкарва-
ме в бежовата. Една нощ той е Мадалена, на следващата съм 
аз... Ако разбираш, любов наша, какво искам да кажа?

Ако разбираш каква сладост е неговата любов към тебе!


