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За първи път в живота си Елизабет среща дъщеря 
си, без да са се уговаряли. Идва от аптеката на Овър-
том и тъкмо се кани да пресече платното, което я дели 
от трамвайната спирка, когато забелязва дъщеря си на 
колело от другата страна на улицата. Дъщеря ѝ също 
я вижда. Елизабет се заковава на място. Дъщеря ѝ вдига 
стъпала от педалите, но не забавя скоростта. Дели ги цял 
Овъртом: две велосипедни алеи, две автомобилни платна 
и двойни трамвайни релси. В този миг Елизабет осъзнава: 
трябва да съобщи на дъщеря си, че умира. Разсмива се 
като човек, който се готви да разкаже виц.

Често се случва да не знае за какво да си говори с дъ-
щеря си. Този път обаче има тема. В следващия момент 
ѝ хрумва, че не е редно да поднася подобна новина твър-
де ентусиазирано; може би не му е сега времето. До-
като пресича Овъртом, Елизабет се сеща за личния си 
лекар, който всеки път я пита: Смяташ ли да кажеш на 
близките си? Хубаво би било при някое от следващите 
посещения да има готов отговор. Тя се провира между 
два автомобила. Дъщеря ѝ натиска спирачка и слиза от 
велосипеда. Елизабет държи найлонова торбичка с мор-
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финови лепенки и сироп за кашлица. Торбичката е дока-
зателството за болестта ѝ, сякаш думите не биха били 
достатъчни. Тя е и нейното извинение. Понеже Елизабет 
не би искала да го съобщи така, на улицата, но торбич-
ката и бездруго я е издала. Нали? Или пък не? Елизабет 
пресича Овъртом безразсъдно, току пред един трамвай, 
понеже не бива детето ѝ да е отсреща, а тя – тук. Не 
е редно да виждаш детето си, без да сте се уговаряли.

Едно време дъщерята си беше непрекъснато вкъщи, 
а когато напусна дома им, Елизабет лично я откара до 
новото жилище. Още по-късно си съставиха негласен 
график на посещенията. През последните години не се 
срещаха често, но поне им останаха рождените дни. 
Отношенията им бяха кристално ясни и Елизабет беше 
свикнала да не мисли за дъщерята, когато дъщерята я 
няма. Дъщерята съществуваше само по уговорка. Но 
ето я сега на колелото, въпреки че не са се уговаряли. 
Нещо не е както трябва, нещо трябва да се разреши, 
промени, събере; на Елизабет ѝ остава да прекоси още 
една трамвайна линия и да се шмугне след таксито, което 
надува клаксона и развява шлифера ѝ. Дъщерята избутва 
велосипеда на тротоара. Последното платно е празно.

Елизабет тутакси забелязва, че дъщеря ѝ пак е наде-
беляла, затова бърза да попита:

– Пак ли си се подстригвала?
Умира от страх дъщеря ѝ да не предположи мислите 

ѝ. Елизабет обича да говори за коси. Двете с дъщеря ѝ 
ходят при един и същ фризьор.

– Не – отвръща дъщеря ѝ.
– Тогава си си сменила цвета.
– Не.
– Още ли си при онзи фризьор?
– Да.
– И аз – казва Елизабет.
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Дъщеря ѝ кимва. 
Започва да ръми.
Накъде си тръгнала? – звучи твърде дразнещо, затова 

Елизабет пита:
– Ти нали живееше в Изток?
– Ще се изнасям.
– О! – възкликва Елизабет. – Не знаех.
– Че откъде да знаеш!
– Ами… не знам.
– Дори аз не знам.
– Права си, нямаше откъде да знам.
Дъждът се усилва.
– Ще се намокрим – подхвърля Елизабет.
Дъщеря ѝ понечва да яхне велосипеда. Обещава:
– Ще се чуем, става ли?
– Малкото ми чудовище… – въздъхва Елизабет. Мъ-

жът ѝ наричаше дъщеря им така. И все още го прави. От 
неговата уста звучи закачливо. Дъщеря ѝ я зяпва учудена. 
После устните ѝ се раздвижват. Тръгвай, казват те без 
звук. Дъщерята не е имала намерение майка ѝ да я чуе и 
Елизабет мълчаливо ѝ благодари. Стомахът я боли, но 
иначе не е чула нищо. Късата коса на дъщеря ѝ се е слег-
нала от дъжда. Елизабет си представя хавлиена кърпа, 
иска ѝ се да подсуши дъщеря си, но дъщеря ѝ отвръща 
очи от нея и поставя крак върху педала.

Време е Елизабет да каже: Имам новина. Успява. Дъ-
щеря ѝ я поглежда пак.

– Каква?
– Извинявай. Не я поднасям както трябва. Не е добра.
– Каква е?
– Но не искам да се тревожиш прекалено… – Тя бавно 

повдига найлоновата торбичка от аптеката. Изпъва я с 
две ръце пред гърдите си, за да се види логото. – Сигурно 
се чудиш защо не съм на работа, нали?
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Дъщеря ѝ не обръща внимание на торбичката.
– Каква е новината?
– Тъкмо идвам от аптеката.
– И?
– Докторът. Той го каза… – Тя отпуска ръце.
– Какво каза докторът?
– Че трябва да споделя с близките си.
– Какво да споделиш, мамо?
– Че вероятно умирам. Само че не се знае кога. Може 

да минат и месеци.
– Умираш, така ли?
– Заради рака.
– Рака?
– Събирателно понятие за множество болести, ако 

трябва да сме точни. Звучи адски гадно.
– Какво точно ти има?
– Ах, дълга история.
– Моля?
– Започна от бъбреците, а после…
– Откога?
– Сигурно се е развивало с години.
– Нямах това предвид. Откога знаеш?
Елизабет се замисля за фризьора, на когото каза най-на-

пред. Подстригва се веднъж в месеца и следващият ѝ час 
е тази седмица. Значи ще да е от поне…

– От колко време, мамо?
– Съвсем ще подгизнем, ако стоим така.
– От колко време?
– Опитвам се да пресметна.
– Дни? Седмици?
– Смятам.
– Месеци?
– Не, не чак от месеци.
– Божичко.
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Дъщеря ѝ изглежда ядосана.
– Не биваше да ти казвам, а?
– Ама… лекуват ли те някак?
– В момента – не.
– Но ще те лекуват, нали?
– Ако решат, че има смисъл.
– А има ли смисъл?
– Засега няма.
– И тогава какво?
– Извинявай – казва Елизабет, – не биваше да ти го 

съобщавам така. Ще се измокрим до кости.
Тя скрива торбичката зад гърба си.
– Значи… вероятно ще… но не е сигурно, нали?
– Предполагат, че не ми остава много.
– Как така предполагат?
– Убедени са.
– Божичко…
– Ще говорим друг път. Ще се чуем. Става ли? Ще ми 

звъннеш ли?
Елизабет се втурва и пресича Овъртом за втори път. 

На първата трамвайна релса се подхлъзва, но успява да 
запази равновесие. Колкото бързаше да отиде при дъщеря 
си преди малко, толкова бърза да се махне от нея сега. Не, 
повече дори. Трамваите звънят, а Елизабет си припомня 
как дъщеря ѝ сама си боядиса стаята.

Ще я пребоядисам, когато ми скимне, обяви тя. Няма 
да си слагам стари дрехи, няма да свалям нищо от стени-
те, понеже като се замисля за цялата тая подготовка, 
желанието ми се изпарява. Просто ще започна. Накрая 
чистенето и изстъргването на петната сигурно ще ми от-
немат точно толкова време, колкото и самото боядисване.

Същото стори и Елизабет току-що. Просто започна: 
в погрешния момент, на погрешното място, в погрешни-
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те дрехи. Със замах. Оставаше ѝ да разчисти боклуците 
и да се надява, че е било за добро.

Без да се оглежда, закрачва към трамвайната спирка. 
Мисли си за фризьора, с когото се говори толкова лесно. 
Думите между нея и фризьора дрънчат като монети, 
като кратки звънки мелодии.

– Да знаеш какво ми откриха...
– Казвай!
– Болката в гърба, сещаш ли се?
– Спомням си, че се оплакваше.
– Оказа се рак.
– Шегуваш се.
– Навсякъде плъзнал.
– Милата ти...
– Видях го. На снимките.
– И сега какво?
– Ще опитат да го спрат.
– Могат ли?
– Ще пробват.
– Ще пробват, значи.
– Аха.
– Милата…
– Не ме издавай пред детето, че първо на теб съм казала.
– Тя не знае ли все още?
– Не се виждаме толкова често.
– Разбирам.
– Поне не колкото с теб.
– Време ѝ е за боя.
– Боядисва ли се?
– Кичури.
Нито една излишна дума няма у фризьора. Докато я 

издухва, двамата повишават глас. Тогава Елизабет кре-
щи дори онези думи, които на други места се изричат 
шепнешком.


