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ИЗКУСЯВАНАТА

Изкусяваната не може да излезе на улицата, без да бъде преследвана от мъже. Не е
направила и три крачки - и вече са я забелязали и я преследват, а някои дори заради нея
пресичат улицата. Тя не може да си представи на какво се дължи това, дали това е в
походката й, но тя не може да забележи нищо особено в походката си. Тя не поглежда
към никого, ако някой си мисли, че провокира мъжете с погледа си. Не е облечена
предизвикателно, няма някакъв особен парфюм, тя се облича е с вкус, такава си е, фина
и изискана, а косата й - да не би пък да е косата? Тя не е виновна, че има такава коса, но
прическата й е неповторима.
Тя само иска спокойствие, но все пак се нуждае и от глътка въздух и не може да не
излезе на улицата. Понякога застава пред някоя витрина и вече вижда в стъклото
някого зад себе си, който иска да й досажда и действително я заговаря. Тя въобще не го
слуша, може добре да си представи, какво ще й каже, а и не му отговаря веднага,
прекалено голяма чест ще бъде за него. Но когато някой е толкова досаден, че да не
може да се отърве от него, тя внезапно се обръща, доближава се до него така, че косите
й почти да докоснат вратовръзката му и яростно изсъсква в лицето му: "Какво
всъщност искате от мен? Не Ви познавам! Не ми досаждайте! Не съм такава!"
Какво си въобразяват? Защо не й вярват? Тя дори не ги поглежда, дори не знае, как
изглеждат тези мъже. Но думите й не развалят магията, мъжът става по-досаден, може
би докосването на косата й до неговата вратовръзка е причината. Тя трябва да го каже
съвсем от близо, за да не прави сензации. Какво ще си помислят хората като чуят
гневните й думи? Той обаче се държи така, като че тя е такава и я погалва по косата.
Ако не бяха хората, би му ударила шамар. Но Изкусяваната знае как да се държи,
подтиска гнева си и отива до следващата витрина. И дори ако не може да се отърве от
него тя го оставя да я придружава от витрина към витрина, не го удостоява нито с дума
и внимава добре да не се доближи прекалено много до вратовръзката му. В крайна
сметка той си тръгва обезкуражен. Обаче Изкусяваната все още очаква някой да й каже:
"Извинявайте, виждам, че не сте такава."
Изкусяваната е жена, която държи на себе си, тя не може да си позволи да не разглежда
витрините. Сменила е парфюма си, за да бъде оставяна на спокойствие, но и това не
помага. Дори е започнала да си боядисва косата, изпробвала е всички цветове, но
всички те искат едно и също, всичките непрекъснато я преследват, тя се нуждае от
рицар, който да я защитава от тези мъже, къде да го намери?

