
ПЕТЪЧНО САМОДОСТАТЪЧНО

Да се напия, или да се сбия?! И в двата случая нещо ще ме заболи-душата ли, главата
или ръцете?! Предпочитам да са ръцете, защото мускулът ще се възстанови,
сухожилията ще сработят и пак ще могат да прегръщат, макар и непростили…
Главата още ми трябва, най-малкото за равновесие, защото само ми притиска мозъка,
по-точно остатъците от него, а с последващите хематоми няма да ми се получава
мисленето. И душата не искам да ме боли. Това не знам защо, ама не искам. Вероятно,
съм наясно с безценността на нетленното, пред обезцененото тленно. Не, че
опаковката не ми е предостатъчна!
Ще си сипя едно! Най-много да повърна! Ама то няма да е от пиенето. Натуриите,
които складирам по ъглите на съзнанието и без това давят. Уморена съм! Уморих се!
А, как бих се сбила! С който дойде, мераклии за лабут-бол! С някой неграмотен,
чиито грешки ми вадят очите! С някой дебил, който си прекарва времето да злобее,
хейтвайки всеки пост в интернет пространството! С някоя примерна домакиня, чиито
дечурлига изяждат мазните й манжди, хилейки се за още и тя се гордее с това, сякаш е
Нобелов лауреат. С комшията, на който му пречат лепките ми пред собствената ми
входна врата и реве на домоуправителката, като скопец, търсейки виме да се набоза от
яд! Бих се сбила и със себе си. Да се окаторжа повече, че нещо ми е малко
задухът!...Всъщност, що пък да не се напия, вместо да се бия!
Тъмно ми е! Не бе, ок съм си-ама навън е тъмно! Сумракът отключи долапа с
мислите-не знам от къде се е докопал до резервния ми ключ! Пускам ги да се наширят
на воля и после ги окопавам пак!. Не им трябва дневна светлина, нито широк или
тесен свят! Планета друга им трябва, планета! Ама не, започне ли да съмва, ще си ги
прибера пак, на сигурно място. Защото не съм нищо повече от слона на Хорхе Букай-
онзи с колчето!… Ето, рисуват картина след картина по стените, скрити от
любопитните очи на светлината… Абе, ай стига глупости!...
Няма с кой да се сбия!
Ще се напия!.

****

ЖЕНАТА НАД 40

Да поговорим за ЕТИКЕТИРАНЕТО. Много е модерно напоследък! Хората обичат
да лепят етикети наляво и надясно - на ближния, на съседа, на жената, на тъщата, на
колата, на нечие поведение, на отношенията помежду си, на любовта дори… за Бога,
и на кучето на русата комшийка, че и на нея самата…

Най-интересно е, когато невидели и неизживели още метнат етикет на нечия възраст.
И ми се прищя да направя надлъжен разрез на Жената над 40 години. Какво е тя и има
ли приложение в ежедневието? За напъпчените младежи, това е сбръчкваща се лелка,
която трябва да стъпва тук-там, за да не пречи, чийто основен атрибут са торбите с



покупки за ревящите дечурлига вкъщи, а най-тичащият й аксесоар е печката, украсена
с тиганче на Тефал. Да, ама не!

Нека синтезираме:

1. Танци
Жената над 40 умее да се претвори, танцувайки, защото е направила безброй крачки,
спъвайки се, падайки и ставайки, макар и с ожулени колене. Пробвала е хиляди
стъпки, които са й причинявали болка, но се е научила да ги превръща в удоволствие,
довело я до съвършеното движение! Жената над 40 не танцува - тя с танца си
флиртува! Със самата себе си, защото това я прави щастлива! Предизвикателно
щастлива!

2. Любовта
Жената над 40 умее да обича! О, как умее да обича! Всеопрощаващо и унищожаващо!
Била е наранявана, самата тя, мачкайки! Когато е влюбена, тя е Свръхнова - създава и
рязко удря права линия! С лекота!

3. Сексът
Момиченца, тоалетната винаги е близо до вас - напънът отдолу не е нагон - другото е!
Жената над 40 познава тялото си, както художник модела си! Правейки любов, тя
твори - рисува, къса, драска, чертае, оцветява, трие и започва отново! Създава
картина! А понякога и шедьовър! И главният герой е самата Тя! Умее да докосва,
знаейки къде се крие Вълшебството. Умее да целува, сякаш от това зависи животът й!
И не само нейният! Поглъща с поглед цялото представление и накрая обира овациите!

4. Майчинство
Жената над 40 е като вселенска симбиоза между оазис и цунами за децата си, а ако
някой се опита да ги обиди или, не дай Боже, нарани, пресушава океани и стрива на
прах планини! Бърше сълзи и дарява от кръвта си. Не спи, не се храни, тъгува и се
радва! Изслушва и крещи истерично. Удря шамари и след това си отхапва ръката от
яд! Превръща се в малко дете за части от секундата, пее, скача и строи въздушни
кули. Когато трябва е... лекар, психолог, приятел, съдия, кошмар и утеха! Тя е повече
Майка от собствената си майка! А когато остане сама, с чаша питие в ръка, успява да
се усмихне уморено!

5. Приятелство
Жената над 40 познава толкова добре хората около себе си, че съумява да сведе до
минимум бройката на доверениците си и да ги разграфи на познати и приятели. След
като години наред се е доверявала и давала по парченце от себе си нахалост, вече с
лекота натиска копчето Delete в една успешна селекция на тези, които я ценят.
Понякога пръстчето, което трябва да преброи е само едно, но нечупливо!

6. Домакинство
Жената над 40 умее да прекара любовта на мъжа през стомаха с майсторството на
екскурзовод, повел група задръстеняци на околосветско пътешествие. Стига да
поиска това! Тя! Не той! Факт!

7. Външност



Ми, красива е! Жената над 40 е красива - знае как, защо, кога и колко! Знае как да
ухае, как да е секси и, мамка му, няма бръчки! Просто е красива! Защото вече е Жена!
Завършена и оцеляла! Губила е битки, печелила е войни, май беше обратното, тя е
като ковано желязо, превърнато в изящен орнамент! Калена и смирена, силна и
нежна! Зависи какво заслужава ближният! Проляла е кръв, но и е опитала вкуса на
отровата й! Етикет ли?! Недейте! Етикетирайте някой салам, който има цена! Жената
над 40 е безценна! Тя е Енциклопедия!

Защо знам всичко това ли? Ми, защото съм жена над 40! И за протокола пред
младежите – още съм млада!


