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Имало едно време едно момиче направено 
от истории...

И един пиян баща, за който историите 
били загуба на време...

И една майка, която макар да обичала ис-
тории, се страхувала да ги слуша...

И едно Мече, което ги колекционирало...

„Обичай ме сега!“ – изкрещя Адриана. 
„Не когато се усмихвам, не когато съм щаст-
лива, а сега, когато се разпадам на парчета, 
когато истеричният ми глас те зашлевява в 
лицето. Сега, когато очите ми са готови да 
изскочат от орбитите си и са изцъклени в 
своята лудост. Обичай ме сега, когато лю-
бовта ти е нужна, сега, когато любовта ти 
може да ми помогне, сега, когато любовта 
ти може да изпълни предназначението си 
и да ме спаси от бездната. Моля те, обичай 
ме сега!“ – косата ѝ чорлава, очите - тежки, 
гласът ѝ отекващ в празнината около нея. 
Трескавите ѝ пръсти дращещи по твърда-
та стена от време и въздух, опитващи се да 
създадат малък отвор, през който да излезе 



� 4 �

навън. „Обичай ме сега!“ – истеричният, 
отчаян звук удари огледалото, рикоши-
ра в гърдите ѝ, съвсем мъничко в ляво 
от гръдната кост, там, където раненото ѝ 
петдесетгодишно сърце потрепваше, по-
крито в тишина...

*****
„Само красивите успяват“, момичето, 

на осемнадесет години, извади кутийка 
със сенки. Два цвята – син и бял. После 
кутийка с руж, от този дето му викат „пра-
сковен“. Спирала. Черен молив. И бледо 
розово червило. Гланц. 

Нареди всичко на малкото простран-
ство на мивката, под огледалото. Повдиг-
на поглед и се вгледа в отражението си. 
Късо обраната на врата коса подчерта-
ваше изящна шия, но момичето смяташе 
че вратът ѝ е „дълъг като на жираф“. И в 
нейните очи, това не беше комплимент. 
Силно начупена и бухнала отпред, приче-
ската даваше лек обем на темето и покри-
ваше високото чело, което, по незнайни 
причини, също бе недостатък в очите на 
момичето. Както и ушите. Щръкнали пер-
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пендикулярно от двете страни на главата ѝ. 
„Пеленгатори“.

Разтърси леко глава и започна да нана-
ся грима – точно както я бе учила кака ѝ 
Кета от втория етаж – лека синя черта на 
горния клепач и после бяла линия, покри-
ваща подвеждното пространство. Кака ѝ 
Кета казваше, че бялото под веждите пра-
вело окото да изглежда по - дълбоко. Тя я 
бе гримирала за абитуриентската ѝ вечер и 
тогава, за първи път, момче ѝ бе направи-
ло комплимент. Кака ѝ Кета разбираше от 
красота.

Когато свърши, прибра всичко в малка 
чантичка, излезе от банята, седна до тясна-
та маса в кухнята и зачака. 

Беше четири часа сутринта. Денят на 
кандидатстудентския изпит по химия. Био-
логията вече бе минала и оценката бе от-
лична. Една крачка по-близо да мечтата да 
бъде хирург. Да спасява хора. Да бъде нуж-
на някому. 

Отвори малката кожена чантичка, синя 
на цвят. Вътре се мъдреше едно олющено 
черно портмоненце, обсипано със златни 
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звездички. Само  три на три сантиметра, а 
от него се вадеше цял дъждобран – без-
цветен, обсипан със същите златни звез-
дички. Беше нейното „вълшебно“ намета-
ло. Подарък от майка ѝ от преди много 
години. Купено от полякините на Евиния 
плаж в Бургас. Интересни неща продава-
ха тези полякини. Вносни.

„Нещо синьо, нещо старо, нещо ново“. 
Беше стара сватбена традиция, благосло-
вия за щастие и любов. Дошла от далеч-
ния свят на Великобритания, 1971 година. 
В нейния свят, бе талисман, пазещ от зло-
то. Както и новите ѝ бели мокасини. Мно-
го удобни за бягане. Липсваше ѝ само 
„нещо назаем“. Щеше да поиска нещо от 
леля си Руми, само да се събуди. 

Изпитът се провеждаше в една от 
сградите на Медицинския Университет в 
София и започваше точно в осем сутрин-
та. За да не закъснее, трябваше да е пред 
сградата в седем – да се запише, да бъде 
настанена, да минат рутинните проверки, 
да се раздадат тестовете. 

Вече беше шест сутринта и трябваше 
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да тръгва, когато вратата на кухнята се отво-
ри и един среден на ръст мъж с рус мустак 
и воднисто - сини очи запълни простран-
ството с достолепието си. Изрядно изгладе-
на риза и панталон, на чийто ръб можеше 
„да се разчекне муха“. Обувки с огледална 
повърхност. Дъщеря му си бе свършила за-
дачите без да остави и най-малък повод за 
недоволство. Очите, все още зачервени от 
изпития предната вечер алкохол, излъчваха 
една от студените му самодоволни усмив-
ки, които обещаваха липса на скандал, ако 
всичко върви по план. Неговият план. 

—  Добро утро, татко - дъщеря му стана 
от стола и с наведена глава му отстъпи мяс-
тото си на масата. - Ще трябва да тръгваме 
след малко, да не закъснеем.

—  Румяно, сипи едно кафе - без да отгово-
ри на дъщеря си, мъжът погледна жената, се-
дяща на двуместно кухненско диванче от дру-
гата страна на масата. Беше на средна възраст 
с прошарена дълга коса, вързана на опашка. 
Собственичката на малката кухня на единаде-
сетия етаж в комплекс „Младост“, София.

—  Ей там е кафеварката, Жоро. Надявам 
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се ръцете не ти треперят толкоз - гласът 
на жената бе студен и саркастичен. Както 
и очите ѝ. Личеше си, че не желае да при-
крие по никакъв начин непоносимостта 
си към русия, изчеткан мъж, ухаещ на 
„Old Spice”. 

Мъжът ехидно се усмихна и без да 
откъсва разводнения си поглед от жена-
та срещу него, направи бегъл жест към 
дъщеря си и чашата с кафе вече димеше 
пред него на масата. Пръстите на жената 
пред него побеляха в стиснатия ѝ юмрук. 
Осемнадесетгодишното момиче стое-
ше право до печката, с наведен поглед и 
нервно потропваше от крак на крак. Ми-
нутите падаха като скали върху раменете 
ѝ и я смачкваха все повече.

—  Тръгваме - отсече най-после мъ-
жът и стана. Дъщеря му вдигна глава и го 
погледна с усмихнати очи, докато му от-
варяше вратата. И тогава се случи. 

Лицето на мъжа потъмня. Цвета от 
воднистите очи съвсем се оттегли; те блес-
наха с режещата острота на стъкло и бо-
лезнено се впиха в лицето на момичето. 
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—  Какъв е този карнавал по физиономи-
ята ти? Аман от курви! Отивай да се миеш! 
- тежкият му глас нараняваше. Момичето се 
разплака, но незнайно защо, за първи път 
от осемнадесет години, каза „Не“. Шамарът 
се извиси във въздуха, набра сила и се сто-
вари като бич през лицето ѝ, изсушавайки 
сълзите, но оставяйки ярка червена следа. 

Всичко се разви като насън. Хора, кои-
то се опитваха да успокоят мъжа със змий-
ския поглед. Малката кожена чантичка в 
синьо, изтръгната от стиснатите ѝ длани. 
Паспортът ѝ, прибран във вътрешния джоб 
на перфектно изгладеното сако на бащата. 
Вълшебният дъждобран на пода, а до него 
дадената назаем химикалка “BIG”, тази, коя-
то трябваше да донесе късмет. Автобусът. 
Дългото пътуване назад, към Бургас, към 
двустайния апартамент в комплекс „Зорни-
ца“, чиито стени пазеха толкова насилие и 
тъга. Към сълзите, с които  изтичаха надеж-
дите и мечтите.  Към Мечо, който никога 
нищо не казваше, но винаги бе на разполо-
жение да слуша.
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Рационалната мисъл унищожава душата.
Постоянно сме заети в предвиждане 

на времето, организацията на света в 
часове, дни, календари. Контролът към 

който се стремим, е илюзия. Но какво би 
се случило с нас, ако решим да живеем в 

създадена изцяло от нас реалност? 
Това ще ни характеризира ли като 

луди? 
И ако е така, не е ли това по-добрия 

вариант от живот в отчаяние?
Вентилаторът се въртеше бавно и мо-

нотонно, и едва раздвижваше натежалия 
горещ въздух в малката хотелска стая. Ле-
жеше на двойното легло, което още пазе-
ше спомена за бурен, лъстив, тъмен секс. 
И не само спомена. Смесеният мирис на 
пот, парфюм и сперма бе попил по чар-
шафите и се наслояваше в съзнанието ѝ 
като тежка мъгла. Както и звуците – тра-
кането на раздрънканата табла на легло-
то, тежкото дишане, задоволеното сумте-
не, шляпащия звук на блъскащи се едно 
в друго потни тела. И шуртящата вода в 
банята.
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Загледа се във вентилатора. Кръг след 
кръг, перките си оставаха същите, само 
сменяха местата си. Голото ѝ тяло се на-
слаждаваше на повея. Дланите ѝ се спус-
наха по бедрата, все още помнещи грубия 
натиск на силните му ръце. И болката. Бав-
но плъзна хладните си пръсти към топлото 
влажно място на утробата си. Спря за миг 
и се наслади на допира. Кадифен и галещ. 
Непознат. Продължи да изучава тялото си. 
Ръцете ѝ се промъкнаха към пъпа, пръсти-
те ѝ обходиха малката дупчица на гладкия 
ѝ корем. „Връзката с живота“ помисли тя и 
продължи нагоре към протегнатите си към 
тавана гърди с бледи, нежни ореоли око-
ло светло кафевите малки зърна. Погали ги 
нежно, но не усети нищо. Все едно ѝ бяха 
чужди, принадлежащи на друг. Обхвана ги с 
цели длани и стисна – колкото сила имаше. 
Плътта преля през пръстите ѝ. Тя болезне-
но простена и отпусна покритата с полуза-
раснали струпеи мека тъкан. Сухите ѝ очи 
продължаваха да гледат втренчено въртя-
щите се перки на вентилатора. Водата в ба-
нята също продължаваше да шурти. Звукът 
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се усилваше в съзнанието ѝ, докато из-
веднъж я заля с грохот, идващ от празни-
те пространства между перките.

*****
Видя себе си, надвесена над корито-

то в банята на студентското общежитие. 
Переше.  Водата шуртеше от чучура на 
душа в коритото. Гласът му се извиваше 
като бич над нея и думите я удряха свире-
по. Обърна се към него с насълзени очи 
и опита да обясни, че момчето, с което 
я бе видял в библиотеката е просто до-
бър приятел и съкурсник, с когото са се 
подготвяли за предстоящия изпит. Така и 
не успя да каже нещо. Юмрукът се сто-
вари върху дясното ѝ слепоочие и я за-
въртя към стената, на която бе закрепен 
душа. Усети огромната му силна ръка да 
обгръща шията ѝ. Пръстите му се впиха в 
мекотата на вените ѝ. С рязко движение 
той повдигна брадичката ѝ към тавана и 
завъртя кранчето на душа. После над нея 
се възцари Нищото. Само вода. Вода на-
всякъде около нея. Шуртяща върху нея 
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вода. Вода, навлизаща в дробовете ѝ. Хлъз-
гавата повърхност на пода. Пяната от разля-
тото корито и полуизпрани дрехи, увиващи 
се около глезените ѝ. Ръцете ѝ, които трес-
каво търсеха да се захванат за нещо здра-
во и стабилно, да ѝ дадат опора. Гърбът ѝ 
плътно и болезнено притиснат до студената 
и мокра стена на банята. 

Докато дробовете ѝ неистово се бореха 
за въздух, усети другата му ръка да повдига 
памучната рокля и да разкъсва бельото ѝ. 
Последва рязък проникващ тласък, съпро-
воден с агонизиращото хриптене на устните 
и гърлото ѝ. Бе изместил главата ѝ от шур-
тящата вода на душа. Безжизнените ѝ очи 
гледаха малкият вентилатор, поставен на 
обеленото шкафче над мивката. Въртеше се 
на пълни обороти. По лицето ѝ се стичаха 
вади вода. Нямаше сълзи.

*****
Мелиса прокара длан по шията си. Тън-

ките ѝ пръсти напипаха грапавите ръбчета 
на стари и пресни одирания. Усети нещо 
топло и гъделичкащо по повърхността на 
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кожата си. Поднесе пръсти към очите си. 
Кръв. Ярка, рубинено прозрачна. Арте-
риална. Нещавената кожа на нашийника, 
който винаги ѝ слагаше на врата по вре-
ме на секс, отново не бе я пожалила. Пер-
ките на вентилатора в хотелската стая се 
въртяха все по-бързо. От пространствата 
между тях хаотично протягаха ръце де-
монични спомени. 

*****
Беше само на осемнадесет години, 

когато го срещна по време на тържество 
по повод започване на учебната година 
в колежа. Баскетболен играч от Румъния, 
пристигнал в Щатите по програма за об-
мяна на опит за чуждестранни студенти. 
Казваше се Метин, но всички му викаха 
Мат. Началото на взаимоотношенията 
им бе перфектно, откъдето и да го по-
гледнеш. Разходки, смехове, споделяния. 
Страстно-нежен секс. Романтични вече-
ри, в които просто гледаха стари филми и 
дъвчеха пуканки. Докато два месеца по-
късно, изневиделица, всичко красиво из-
чезна, все едно никога не е било там. 
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Беше част от една група за учене по пси-
хология. Събираха се в библиотеката всяка 
сряда след лекции. Обикновено между че-
тири и шест часа след обед. Тази сряда се 
застояха по-дълго от обикновено заради 
настъпващ тест. Прибра се в стаята на об-
щежитието, където живееха заедно с Метин 
някъде към седем и тридесет вечерта. Той я 
чакаше в коридора. Бос, облечен в светло-
сини дънкови шорти, гол до кръста, с про-
виснала в ъгълчето на устните саморъчно 
свита цигара. Беше близо два метра висок 
и масивната му фигура запълваше тясното 
антре. 

—  Къде беше досега, курво? - грамадни-
те, леко мургави ръце я сграбчиха и почти я 
повдигнаха от земята, притискайки гърба ѝ 
към стената на коридорчето. 

Изненадата и шокът ѝ бяха така големи, 
че тя не успя да реагира. Инстиктивно се 
повдигна на палци и пръстите ѝ неистово се 
впиха в ръката, която я стискаше за гърлото. 

—  Знаеш, че бях с групата за учене по 
психология - едва успя да отрони тя. 

Той ехидно се изсмя. 
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—  Да бе да. Всички в тези групи ли 
ходят с такива деколтета да си показват 
циците? - гласът му бе злобен, погледът 
мътен. 

С рязко движение хвана V-образно-
то деколте на блузката ѝ и го разкъса. 
Младите гърди се разлюляха срещу него. 
Ужасените ѝ зеници отделяха кристален 
секрет и безмълвно го молеха да спре. 
Той хвана едното ѝ зърно и болезнено го 
изви между пръстите си. Тя изпищя. Поч-
ти мигновено юмрукът се стовари върху 
скулата ѝ и всичко наоколо причерня. 
Когато се съвзе, беше по корем, с извита 
нагоре шия, обвита с колан от нещавена 
телешка кожа. Ръцете ѝ бяха извити на-
зад и вързани за глезените, също с грапа-
ви кожени каиши, които се впиваха в нея 
също толкова остро и болезнено, колко-
то Мат, докато проникваше в тялото ѝ. 

—  Ти си лошо момиче, много лошо 
момиче. Трябва да бъдеш наказана! - 
сумтеше Мат, докато тялото му яростно 
се блъскаше в нейното. Устата ѝ бе запу-
шена с някакъв мръсен парцал, но и да 
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не беше, нямаше как да извика за помощ 
с прерязващия гърлото ѝ кожен колан. 
Втренчи се в едно мазно петно на калъфка-
та и зачака Мат да свърши. 

*****
Девет месеца, двадесет и два дена и три-

надесет часа бяха изминали с Мат, до днеш-
ния ден, в тази хотелска стая на Мотел 6, с 
този подлудяващ вентилатор и нестихващия 
звук на шуртяща вода от банята.  Девет ме-
сеца, двадесет и два дена и цели тринадесет 
часа. Многобройни синини по очите, чупе-
ни скули, нос, пукната очна кост, разместе-
на челюст. Многобройни унижения пред 
колеги и приятели. Два неуспешни опита да 
го напусне, вторият от които бе завършил с 
ходене до болницата за дълбок прорез от 
нож на дясната ѝ длан. Бе се върнал в къщи 
по-рано от очакваното и я бе сварил да си 
събира багажа. Нямаше въпроси. Нямаше 
желание за разговор. Метин отиде до кух-
нята, взе ножа за хляб и минавайки зад нея, 
го сложи на гърлото ѝ, казвайки, че ако той 
не я притежава, никой друг няма да може. 
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Тя грабна ножа, за да го отдалечи от гър-
лото си. С рязко движение Метин сряза 
дланта ѝ от основата на палеца до другия 
ѝ край. След което ѝ каза, че като е толко-
ва глупава, така ѝ се пада. 

Петнадесет шева.  Изключително ве-
рен индикатор на развалящо се време.

*****
Мелиса се изправи сред сладника-

во-горчивия мирис на похот и насилие и 
се огледа. От огледалото срещу леглото 
я гледаше млада жена с размазан грим, 
смесен с кръв. Гола. Тяло, което, ако не 
бяха многобройните синини, които го по-
криваха, щеше да бъде определено като 
сексапилно. В момента, будеше само съ-
жаление. Потрепна. Сви рамене, като че 
ли да прикрие пищните си, изранени гър-
ди. Но това бе само за миг. Изправи се 
с някаква мрачна решителност и изпъчи 
охлузеното си тяло пред огледалото. Мах-
на черното ластиче придържащо косите 
ѝ на опашка и естествено червените къ-
дри се разпиляха като лава по раменете 
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ѝ. Усмихна се на отражението, което не по-
знаваше, но на което, незнайно защо, има-
ше пълно доверие.

Обърна се, извади черно-синия сак из-
под леглото, отвори го и напипа хладната 
повърхност на ножа. Не бе голям, но имаше 
много удобна ръкохватка и достатъчна за 
целите ѝ дължина на фиксираното острие 
– осемнадесет сантиметра. Бе Ka-Bar нож, 
който в оръжейния магазин горещо ѝ бяха 
препоръчали като любим на Американски-
те морски пехотинци от 1942 година. При-
кри го в дланта на дясната си ръка, тази с 
петнадесетте шева, точно както бе гледала 
по YouTube видеата толкова много пъти. 
Босите ѝ нозе направиха няколко колебли-
ви крачки към вратата на банята, откъдето 
се носеше шума на падащата от душа вода. 

Отвори вратата и следващите няколко 
мига се превърнаха в катарзис на болката, 
страха и гнева. Ръката с петнадесетте шева 
се издигаше и спускаше с невероятна бър-
зина и сила. В пълна тишина. Осемнадесет 
сантиметровото острие потъваше отново и 
отново в лъскавото от водата, по животин-
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ски изваяно тяло на Мат, което някак в за-
бавен каданс, учудено се свлече на пода. 
Шуртящата вода измиваше рукващата 
кръв почти веднага, но долу, в легенчето 
на душа, цвета ѝ се променяше и в канала 
изтичаше яркочервена течност. Отстра-
ни изглеждаше сякаш голата, огненокоса 
жена извършваше някакъв свещен ритуал 
над мъжкото тяло. Всичко продължи само 
няколко минути, но на Мелиса ѝ се стори-
ха векове. Тежко дишаща, тя се изправи, 
дланта ѝ се разтвори безсилно и ножът с 
дрънчене падна на порозовелите от кръв-
та плочки.  Прекрачи безжизненото тяло 
на Мат и бавно се отправи към телефона в 
стаята. Набра 911. 

—  Най-накрая го убих - пророни, 
когато операторката от другата страна 
на линията я попита как може да ѝ бъде 
полезна. После пусна слушалката, коя-
то безпомощно висна от масата и почти 
опря до пода, разтягайки спираловидно-
то си тяло. Седна на ръба на леглото, сре-
щу голото си отражение и зачака. Дните, 
датите, часовете, вече нямаха значение. 
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Бе свободна от рационалност. От символи-
ки и значения. 

*****
Когато ѝ слагаха белезниците Мелиса се 

усмихваше. Може би на пъстрокрилата пе-
перуда, която преди много години гонеше в 
двора на баба си в Колорадо. 
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