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Първите думи, които старият фризьор произнесе, 
щом влязох в салона му, представляваха кратка и отсе-
чена заповед, достойна за нацистки офицер. Или за 
стар фризьор.

– На стола!
Подчиних се покорно, преди да ме е заставил с но-

жиците в ръката си.
После той започна своя танц, кръжейки около мен, 

без изобщо да се поинтересува от прическата, с която 
исках да изляза, или най-малкото от прическата, с коя-
то в никакъв случай не исках да изляза от салона му. 
Дали някога си бе имал работа с непокорни афро кичу-
ри – на някой метис, да речем? Впрочем едва ли щеше 
да остане разочарован от мен.

– Искате ли да ви разкажа една невероятна исто-
рия? – попитах аз, за да разчупя леда и да създам по- 
дружелюбен климат.

– Казвайте, стига да спрете да си въртите главата. 
Иначе, току-виж, съм ви отрязал някое ухо.

Прецених това „казвайте“ като голяма крачка в пра-
вилната посока, като покана за диалог, за социален 
мир и хармония между две човешки същества, и едно-
временно, в името на все същия дух на братство и раз-
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бирателство, се опитах да забравя по най-бързия на-
чин заплахата от ампутация на мой слухов орган.

– Добре! Ето значи... Един ден моят пощальон, кой-
то всъщност е жена, една много очарователна жена 
впрочем, се появи в контролната кула, където работя, и 
ми каза:

„Господин Джаджа (това ми е името), трябва на вся-
ка цена да ми дадете разрешение за излитане. Знам, че 
искането ми може да ви се стори необичайно, но такова 
е положението. Не си задавайте прекалено много въ-
проси. Аз се отказах да питам за каквото и да е, откакто 
започна цялата тази история. Просто ми дайте разре-
шение за излитане от вашето летище. Много ви моля!“

Сама по себе си молбата ѝ не ми се стори чак толко-
ва необичайна. Често ме посещаваха частни лица, раз-
орени от съседните авиационни школи, които държаха 
да вземат още летателни часове за своя сметка. Един-
ствената ми изненада произлизаше от това, че тя нико-
га преди не ми бе споменавала за страстта си към лете-
нето. Вярно, че не ни се беше случвало често да си 
приказваме и дори да се засичаме, защото аз редувам 
дневни и нощни смени, но все пак... Контактите ни се 
ограничаваха до това да ми донесе пощата у дома със 
старото си жълто рено четворка. Дотогава никога не се 
беше появявала на работното ми място. А жалко, защо-
то беше мацка и половина!

„Ако в нормални условия ми бяхте отправили така-
ва молба, госпожице – казах ѝ, – щях да ви упътя към 
Службата за планиране на полетите. Проблемът обаче 
е, че днес въздушният трафик е адски объркан заради 
този проклет облак от вулканична пепел и няма да мо-
жем да осъществим никакви частни полети. Съжаля-
вам.“

Виждайки разстроеното ѝ личице (а тя имаше мно-
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го прелестно разстроено личице, което разстройваше 
сърдечния ми ритъм), аз се направих на заинтригуван 
от нейния случай.

„И какво пилотирате? „Чесна“? „Пайпър“?“
Тя дълго се колеба. Личеше си, че е смутена и моят 

въпрос я притеснява.
„Молбата ми към вас е необичайна точно в това от-

ношение. Аз си летя съвсем сама.“
„Да, разбрах, че летите без инструктор.“
„Не, не, съвсем сама, искам да кажа, без летателен 

апарат, просто така.“ Тя вдигна ръце над главата си и се 
завъртя около себе си като балерина. Впрочем казах ли 
ви, че беше само по бански?

– Пропуснахте да споменете тази дребна подроб-
ност – отвърна фризьорът, съсредоточен в битката с 
моята афро прическа. – Вече бях започнал да си мисля, 
че живот си живеете в контрола на въздушния трафик, 
ама чак такова нещо не ми е минавало през ума!

Старецът не беше далеч от истината. Като авиоди- 
спечер на летище „Орли“ нямаше от какво толкова да 
се оплаквам, честно казано. Макар че това не пречеше 
на мен и моите колеги да спретваме от време на време 
по някоя внезапна стачка. Просто за да не ни забравят 
хората по празниците.

– Така си беше – подех отново аз, – тя носеше бан-
ски от две части на цветчета. Много красива жена. Ка-
за ми:

„Не искам да обърквам трафика, господин авиоди- 
спечер, искам просто да ме разглеждате като допълни-
телен самолет. Пък и няма да летя толкова високо, че 
облакът пепел да ми влияе. Ако трябва да платя летищ-
на такса, няма никакъв проблем, ето.“

И тя ми подаде банкнота от петдесет евро, която из-
вади не знам откъде. Във всеки случай не от голямата 
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пощальонска чанта, защото не виждах да я носи през 
рамо. Така и не можех да схвана за какво става дума. 
Не проумявах нищо от нейната история, но видът ѝ 
подсказваше, че е изпълнена с решимост. Да не би да 
искаше да ми каже, че наистина може да си лети ей та-
ка? Като Супермен или Мери Попинз? В продължение 
на няколко секунди си мислех, че моят пощальон, пар-
дон, моята пощальонка се е побъркала.

– Ако трябва да го кажа с две думи, вашият поща-
льон, който всъщност е пощальонка, нахлува един 
прекрасен ден във вашата контролна кула по бански, 
макар че най-близкият плаж е на стотици километри, и 
иска от вас разрешение да излети от вашето летище, 
пляскайки с ръце като кокошка?

– Много точно го казвате, да.
– И като си представя, че моят ми носи само смет-

ки... – въздъхна мъжът, докато изтриваше гребена в 
престилката си, преди да заоре с него в моето непрохо-
димо стърнище.

В другата му ръка ножиците кръцкаха неспирно и 
звучаха като кучешки нокти върху паркет или хам-
стерски нокти във въртящо се колело. От изражението 
му си личеше, че няма да повярва и на една дума от 
онова, което се канех да му разкажа. Но не можех да му 
се сърдя.

– И тъй, как постъпихте? – попита ме той, несъмне-
но за да види докъде може да стигне развинтеното ми 
въображение.

– А вие какво бихте направили на мое място?
– Не знам, да не би да работя в авиацията? А и не 

съм свикнал да общувам с нахлуващи в салона ми по-
луголи красавици.

– Ами почувствах се много смутен – казах аз, под-
минавайки шегичките на стария мърморко.
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– Аз пък си мислех, че нищо не може да смути един 
авиодиспечер в кулата за въздушен контрол! – продъл-
жи с язвителността си той. – Нали точно за това ви пла-
щат?

– Подобна оценка е малко пресилена. Все пак не 
сме машини! С една дума, тя ме погледна като кукла с 
порцеланови очи и изрече: „Казвам се Провиданс, 
Провиданс Дюпоа“. След което зачака думите ѝ да 
окажат очаквания ефект върху мен. Човек би си помис- 
лил, че е изстреляла последния си патрон. Струва ми 
се, че ми каза името си, за да престана да се отнасям 
към нея като към обикновена пощальонка. Бях толкова 
объркан, че за няколко секунди имах чувството, че тя 
е... нали разбирате, момиче, с което някога може би 
съм пофлиртувал, но сега не съм разпознал. Трябва да 
ви кажа, че имах с какво да се похваля през младите си 
години... Но нямаше съмнение, че дори без фуражката 
и старомодното си синьо яке това зашеметяващо съз-
дание си оставаше моята пощальонка.

От няколко секунди фризьорът бе извадил гребена 
и ножиците от щръкналите на главата ми тирбушони и 
ги държеше застинали във въздуха.

– Ама вие наистина ли казахте Провиданс Дюпоа? 
ОНАЗИ Провиданс Дюпоа, нали това име споменах- 
те? – възкликна той, поставяйки инструментите си 
върху стъкления рафт пред мен, сякаш обхванат от 
внезапна и дълбока умора. За пръв път, откакто бяхме 
подхванали този разговор, или по-точно откакто се бях 
впуснал в монолог, той бе дал знак, че проявява няка-
къв интерес към съдържанието му. – Значи говорите за 
жената, за която гърми цялата преса? Онази, която от-
летя?

– Точно за нея говоря – отвърнах аз, удивен, че и той 
я познава. – Но, разбира се, в онзи момент за мен тя бе-
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ше моята пощальонка и нищо повече. Секс бомбата с 
жълтото рено. 

Фризьорът се строполи на съседния стол. Човек би 
казал, че върху раменете му е кацнала цяла орбитална 
станция.

– За мен този ден е свързан с една трагична загуба – 
каза той, зареял поглед някъде между белите и черните 
плочки, покриващи пода на салона му. – Моят брат за-
гина в самолетна катастрофа точно в деня, в който 
всички заговориха за прословутата Провиданс Дюпоа 
заради изумителната ѝ способност да лети. Пол, моят 
по-голям брат, заминаваше за няколко дни ваканция на 
слънце. За кратка ваканция, която изобщо не си беше 
представял толкова... дълга. Безкрайна ваканция... Сто 
шейсет и двама пътници. И нито един оцелял. Мис-
лех, че Бог се е качва на самолета заедно с всички оста-
нали. Но този ден сигурно е пристигнал със закъсне-
ние на гишето за регистрация. – Фризьорът отново 
вдигна глава. Внезапно в очите му проблесна лъч на 
надежда. – Стига с това, хайде да си говорим за по-ве-
сели неща. Кажете, тя наистина ли летеше? Искам да 
кажа, вие видяхте ли я как се издига, тази Провиданс 
Дюпоа? Прочетох за това във вестниците, но в тях по-
стоянно пишат глупости... Държа да знам истината и 
нищо друго освен истината.

– Медиите ги нямаше там. Едва впоследствие се 
усетиха какво е станало и раздуха цялата работа до не-
бесата, разнасяйки съвършено налудничави слухове. 
Някъде дори прочетох, че Провиданс била отлетяла с 
жълтото си рено и се носела така чак до Мароко, къде-
то катастрофирала в много гъст облак! Това впрочем 
не е пълна измислица, но не е и точно. Сега ще ви раз-
кажа самата истина за всичко, което се случи през онзи 
ден на „Орли“. И, вярвайте ми, това е само видимата 
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част на айсберга. Как моята пощальонка стигна до там 
и какво се случи после, е може би още по-изумително 
и озадачава моята рационална глава. Дали ще ви е ин-
тересно да чуете какво мисля по въпроса?

Фризьорът обходи с жест цялото пространство на 
празния салон.

– Както виждате, тук се е събрала голяма тълпа – 
произнесе той иронично, – но така да бъде, в края на 
краищата мога да си позволя кратка пауза. Разказвай-
те, поне ще ми спестите вечните истории за сватби и 
кръщенета, с които ме бомбардират клиентките, като 
дойдат да ги понакъдря!

Въпреки че произнесе тази фраза с привидно без-
различен тон, възрастният мъж всъщност изгаряше от 
желание да чуе всичко от начало до край.

А пък аз – да го разкажа.
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В деня, в който се научи да ходи, Провиданс вече бе 
разбрала, че няма да мине само с това. Че амбициите ѝ 
са съвсем други и този неин успех – защото това все 
пак си беше успех – е само началото на дълъг низ от 
други постижения. Да тича, да скача, да плува. Човеш-
кото тяло, тази фантастична машина, изобилстваше от 
смайващи физически способности, позволяващи му 
да напредва в живота както в буквален, така и в прено-
сен смисъл.

От висотата на нейните седем месеца и шейсет и 
осем и половина сантиметра я бе споходило пламенно 
желание да открива света със собствените си очи 
(по-скоро със собствените си крака) и то не ѝ даваше 
мира. Нейните родители, и двамата лекари в най-пре- 
стижната френска педиатрична болница, не можеха да 
повярват на очите си. В дългата си практика никога до-
сега не се бяха сблъсквали с подобен случай.

И ето че собствената им дъщеря им го предоставя-
ше и с цялата енергия на няколкомесечно бебе, събаря-
що кула от кубчета, бе попиляла всичките им стройни 
теории за прохождането. Нима бе редно единствената 
им дъщеря да прави първите си стъпки на толкова 
крехка възраст? Как костите на крачетата ѝ щяха да по-
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несат тежестта на един малък усмихващ се Буда с пух-
кави гривнички? Имаше ли това някаква връзка с 
шестте пръста на дясното ѝ краче?

Все въпроси, на които Надя и Жан-Клод не успяха 
да отговорят нито в момента, нито по-късно. Oбясне-
ние нямаше и в края на краищата те се видяха принуде-
ни да приемат нещата. Първата реакция на майката бе 
да преслуша детето. Бащата дори подложи мозъка му 
на компютърна томография. И двамата не откриха ни-
що нередно. Всичко изглеждаше напълно нормално. 
Просто момиченцето им беше такова. Малката им 
Провиданс бе проходила на седеммесечна възраст. 
Точка. Дъщеричката им бе един малък акселерат.

Всичките им преживявания през този странен пе-
риод обаче не можеха да се сравняват с изумлението, 
което ги заля като цунами в един прекрасен летен ден 
трийсет и пет години по-късно, когато дъщеря им си 
науми, че трябва да се научи да лети.
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Местоположение: летище „Орли“ (Франция)
Сърцеметър®1: 2105 км

Навярно сте разбрали, че в мига, в който започна 
това невероятно приключение, Провиданс бе на трий-
сет и пет години и седем месеца. Тя бе съвсем обикно-
вена жена, макар и с шест пръста на десния си крак и с 
необичайно за човек, роден извън Съединените щати, 
име, постоянно напомнящо за Божието провидение. 
Живееше в най-обикновено южно предградие на Па-
риж и упражняваше една от най-обикновените профе-
сии на света.

Тя беше пощальон.
Въпреки че Френската академия от доста години бе 

одобрила употребата на „пощальонка“, Провиданс, 
която с оглед на професията си бе случила на доста 
подходящо име, предпочиташе да се представя като 
„пощальон“. Бе свикнала дори да ѝ правят забележки 
по този повод. Феминизацията на това название бе не-
що хубаво и тя се радваше, че някои жени виждат в по-
следните две букви триумф на феминистката кауза, на 
която са посветили себе си, но, честно казано, не това 

1  Изобретение на проф. Ален Жуфр от Националния център 
за научни изследвания, позволяващо да се изчисли разстоянието 
между две влюбени сърца. В случая това са сърцата на Прови-
данс и Захра. Допустима грешка: 3,56 м. – Б. а. 
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бе номерът в живота ѝ. Толкова. Защото пощальони 
имаше от петстотин години, а пощальонки – от трий-
сет. Дори днес тази дума продължава да звучи странно 
в ушите на хората (които понякога я чуват като „напо-
льонки“).

Обявявайки се за „пощальон“, тя си спестяваше 
дълги обяснения, бръщолевене и време, което не бе 
маловажно за един представител на човешкия род, на-
учил се да ходи на седем месеца.

Ето защо онази сутрин, изправена пред гишето на 
„Гранична полиция“ на летище „Орли“ и заета с по-
пълването на краткия формуляр относно пребиваване-
то си в Маракеш, тя, без изобщо да се замисли, написа 
„пощальон“ в графата „професия“.

Думата обаче не се хареса на флегматичната поли-
цайка, хвърлила ленив поглед върху попълнения фор-
муляр. Това моментално се отрази на физиономията ѝ, 
покрита с дебел пласт евтини гримове – тя бе от онзи 
тип жени, които не пропускаха и най-малкия случай да 
изтъкнат принадлежността си към женското съсловие, 
още повече пред други жени, които, изглежда, бяха за- 
бравили пола си. Но въпросната полицайка, въртяща 
насам-натам жандармерийския си мустак, явно тази 
сутрин бе пропуснала да си обръсне горната устна, от 
което женствеността ѝ бе понесла съкрушителен удар.

– Написали сте „пощальон“.
– Да, това ми е професията.
– Но вече може да се пише „пощальонка“.
– Чудесно.
– Казвам ви го, защото е малко странно да се пише 

„пощальон“, когато става дума за жена. Като чете ва-
шия формуляр, човек очаква да види пред себе си мъж, 
но погледне ли ви, вижда жена. Това е объркващо.  
А ние тук, в „Гранична полиция“, не обичаме да ни 
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объркват, ако добре ме разбирате. Всичко това го каз-
вам за ваше добро. Ако зависеше само от мен, щях да 
ви пусна да се качите, но не ми се ще да останете закле-
щена на граничния контрол в Мароко, защото сте на-
писали „пощальон“ вместо „пощальонка“. Би било 
глупаво, нали? Те, да ви кажа, са особени, не си падат 
по равенството на половете. Те си падат по пепелници-
те с гравюри и отоманките, нали се сещате, кръглите 
кожени табуретки.

„А да имаш черни мустаци, когато си жена, сигурно 
не е объркващо! – помисли си Провиданс. – Ама че на-
глост! Тази космата жена си позволява да ми дава уро-
ци по изтънченост. Да не би мустакът да е станал за-
дължителен полицейски атрибут като през трийсетте 
години на миналия век? Или пък униформената дама е 
решила да следва модата, установена от победителка-
та в „Евровизия 2014“?“

– Да, би било глупаво – ограничи тя отговора си до 
повторение на чутата фраза, след което придърпа ряз-
ко формуляра и премахна с две драскулки на химикал-
ката повода за възникналото разногласие.

По-добре беше да не се заяжда излишно. Щом про-
пускът бе поправен, тя отново подаде формуляра на 
униформената Кончита Вурст.

– Така вече става. Ще минете през граничния кон-
трол като писмо през пощенска станция – пошегува се 
полицайката. – Чудя се обаче защо се разправяме с вас, 
след като не е ясно дали изобщо ще стигнете до там.

– Моля?
– Както вървят нещата, ще анулират един по един 

всички полети заради облаците от пепел.
– Какви облаци от пепел?
– Как? Не сте ли в течение? Някакъв вулкан в Ис-

ландия се е събудил. Веднъж да заговорим за Ислан-
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дия, и ето ти нà... Подлудиха ни със своя скапан вул-
кан!

Произнасяйки тези думи, полицайката нанесе на 
формуляра страхотен удар с печата (въздушната струя 
от нейния замах предизвика потреперването на муста-
ка ѝ), след което тя подаде листа на пътничката.

– Знаете ли кога е било последното му изригване? – 
не спираше да бърбори раздразнената полицайка.

– Не знам. Може би преди петдесетина години? – 
помъчи се да отгатне Провиданс.

– Повече.
– Шейсет.
– Повече.
– Сто!? – възкликна пощальонката, която вече има-

ше чувството, че трябва да отгатне колко струва пред-
метът във витрината на телевизионната игра „Точната 
цена“.

Полицайката сподави нервното си хихикане. Цяло-
то ѝ изражение издаваше, че събеседничката ѝ е много 
далече от истината.

– Било е цели девет хиляди и петстотин години пре-
ди Христа! – изрече натъртено тя, за да прекрати стра-
данията ѝ. – Казаха го по новините. Давате ли си смет-
ка? И това чудовище се събужда ей така, изведнъж. 
Ама не, наистина, всичко това няма друга цел, освен да 
ни разгони фамилията. Честна дума! И името му, и то е 
измислено с единствената цел да ни разгони фамилия-
та. Теистарейкярбунга. Не мислите ли, че тия исланд- 
ци нарочно карат хората от цял свят да си кълчат ези-
ците?

– Значи тая Татакабунга е в Исландия, така ли?
– Да. И вие ли намирате, че това не е Бог знае колко 

исландско?
– Признавам си, че ми звучи по-скоро африканско.


