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В БРЪСНАРНИЦАТА

Утро. Няма още седем часа, а бръснарницата на 
Макар Кузмич Блесткин е вече отворена. Бръсна-
рят, двадесет и три годишен момък, немит, изцапан, 
но добре облечен, почиства. Всъщност няма нищо за 
почистване, но той се е изпотил от работа. Тук ще 
изтрие с парцала, там ще изчопли нещо с пръст, дру-
гаде ще намери дървеница и ще я махне от стената.

Бръснарницата е малка, тясна, мръсна. Стените 
от греди са облепени с хартии, които напомнят из-
белялата риза на каруцар. Между два мътни, покри-
ти с пръски прозорци – тънка, скърцаща, паянтова 
вратичка, над нея позеленяло от влага звънче, кое-
то подскача и звъни само, без всякаква причина. А 
погледнете ли в огледалото, което виси на една от 
стените, лицето ви ще се изкриви на всички страни 
по най-безмилостен начин! Пред това огледало се 
подстригва и бръсне. На масите, също така немити 
и изцапани, както и самия Макар Кузмич, има всич-
ко: гребени, ножици, бръсначи, фиксатор за копейка, 
пудра за копейка, силно разреден одеколон за копей-
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ка. И цялата бръснарница не струва повече от петна-
десет копейки.

Болното звънче над вратата иззвънтява и в бръс-
нарницата влиза възрастен мъж с късо кожухче и 
филцови ботуши. Главата и шията му са увити с жен-
ски шал.

Това е Ераст Иванич Ягодов, кръстник на Макар 
Кузмич. Някога е служил в консисторията като па-
зач, но сега живее близо до Червеното блато1 и се 
занимава с ключарство.

– Макарушка, здравей, миличък – казва той на 
Макар Кузмич, който е погълнат от почистването.

Целуват се. Ягодов смъква шала си, прекръства се 
и сяда.

– Колко е далече! – казва той, охкайки. – Шега ли 
е? От Червеното блато до Калужката порта.

– Как сте?
– Лошо, братко... Прекарах треска с висока темпе-

ратура2.
– Какво? Треска!
– Треска. Лежах един месец, мислех, че ще умра. 

Оздравях. Сега косата ми пада. Докторът ми каза да 
се подстрижа. Ще ви порасне, казва, нова гъста коса. 
Тогава си казах: ще отида при Макар. Вместо да ходя 
при чужд човек, по-добре е да отида при роднина. И 
по-добре ще свърши работата, и пари няма да ми взе-
ме. Малко е далечко, вярно е, но какво от това? Една 
разходка.

1 До Москва – Б. пр.
2 Иска да каже тиф – Б. пр.
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– С удоволствие. Заповядайте! 
Макар Кузмич раздвижва краката си, показвайки 

стола. Ягодов сяда и се оглежда в огледалото, както 
изглежда доволен от видяното: в огледалото се отра-
зява криво лице с калмицки устни, тъп, широк нос и 
очи на челото. Макар Кузмич покрива раменете на 
клиента си с бял чаршаф с жълти петна и започва да 
трака с ножиците.

– Ще ви подстрижа изцяло, до голо! – казва той.
– Разбира се. Да заприличам на татарин, на бомба. 

Ще изникне по-гъста коса.
– Как е леличка?
– Добре е, живее. Тези дни ходи при майора: дали 

ѝ една рубла.
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– Така. Една рубла. Дръжте ухото си! 
– Държа... Да не го отрежеш, внимавай. Ох, боли! 

Скубеш ми косите!
– Това не е нищо. В нашата работа не може без 

това. А как е Ана Ерастовна?
– Дъщеря ми? Нищо, скача. Миналата седмица, в 

сряда, я сгодихме за Шейкин. Защо не дойде?
Ножиците престават да тракат. Макар Кузмич от-

пуска ръце и пита изплашено:
– Кого сгодихте?
– Ана.
– Как така? За кого?
– За Шейкин, Прокофий Петров. Леля му е ико-

номка на уличка „Златоустенски“. Добра жена. Ес-
тествено, всички сме доволни, слава Богу. След сед-
мица е сватбата. Ела, ще се повеселим.

– Че как стана това, Ераст Иванич? – казва Ма-
кар Кузмич, бледен, учуден и вдига рамене. – Как е 
възможно това? Това... Това е съвсем невъзможно! 
Нали Ана Ерастовна... нали аз... нали аз изпитвам 
чувства към нея, имам намерение. Как така?

– Ей така. Решихме и я сгодихме. Човекът е добър.
Студена пот избива по челото на Макар Кузмич. 

Той слага ножицата на масата и започва да трие носа 
си с юмрук.

– Аз имах намерение... – казва той. – Това е 
невъзможно, Ераст Иванич! Аз... аз съм влюбен и 
предложих сърцето си... И леличка ми обеща. Аз 
винаги съм ви уважавал като родител... подстриг-
вам ви винаги безплатно. А вие имате дълг към мен, 
защото когато баща ми умря, вие взехте дивана и 
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десет сребърни рубли, които така и не ми върнахте. 
Помните ли?

– Как да не помня! Помня. Само че какъв кандидат 
си ти, Макар? Нима си за женене? Нито пари, нито 
положение, нищожен занаят...

– А Шейкин богат ли е?
– Шейкин е артелчик. Той има хиляда и петстотин 

рубли в залог. Тъй, братко... Каквото и да казваш или 
правиш, работата е вече свършена. Назад не ще се 
върне, Макарушка. Потърси си друга годеница. Све-
тът не се е свършил. Хайде, подстригвай ме! Защо 
стоиш?

Макар Кузмич мълчи и стои неподвижен, после из-
важда кърпичка от джоба си и започва да плаче. 

– Е, какво? – утешава го Ераст Иванич. – Преста-
ни! Ха, плаче също като жена! Довърши главата ми и 
тогава плачи. Вземи ножиците!

Макар Кузмич взема ножиците, гледа ги глупаво 
една минута и ги изпуска на масата. Ръцете му тре-
перят.

– Не мога! – казва той. – Не мога сега, нямам сили! 
Нещастен човек съм аз! И тя е нещастна! Обичахме 
се един друг, бяхме си обещали, а лоши хора ни раз-
делиха без никаква милост. Вървете си, Ераст Ива-
нич! Не мога да ви гледам.

– Тогава ще дойда утре, Макарушка. Утре ще до-
вършиш.

– Добре.
– Поуспокой се, а аз утре ще дойда по-раничко.
Половината от главата на Ераст Иванич е остри-

гана до голо и той прилича на затворник. Неловко му 



12 Антон Чехов ● ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН!

е, че си отива с такава глава, но няма какво да напра-
ви. Той увива с шала главата и шията си и излиза от 
бръснарницата. Като остава сам, Макар Кузмич сяда 
и продължава тихичко да плаче.

На другия ден, рано сутринта, Ераст Иванич от-
ново идва.

– Какво обичате? – пита студено Макар Кузмич.
– Довърши подстригването, Макарушка. Остана 

половината от главата ми.
– Моля, платете предварително. Безплатно не под-

стригвам.
Без да каже и дума, Ераст Иванич си отива, и до 

ден днешен на едната половина от главата му косата е 
дълга, а на другата – къса. Той смята подстригването 
срещу пари за лукс и чака косата на подстриганата 
половина да порасне сама. Така отиде да се весели и 
на сватбата.



ОТМЪСТИТЕЛ

Фьодор Фьодорович Сигаев, малко след като за-
лови жена си на местопрестъплението, стоеше в оръ-
жейния магазин „Шмукс и сие“ и си избираше подхо-
дящ револвер. Лицето му изразяваше гняв, скръб и 
безвъзвратна решителност.

„Знам какво трябва да направя... – мислеше си 
той.  – Семейните основи са поругани, честта е по-
тъпкана в калта, порокът тържествува, а понеже съм 
гражданин и честен човек, трябва да отмъстя. Най-
напред ще убия нея и любовника ѝ, а после себе си...“

Още не бе избрал револвер и никого още не бе 
убил, но въображението му вече рисуваше три окър-
вавени трупа, разбити черепи, течащ мозък, бърко-
тия, тълпа зяпачи, аутопсия... Със злорадството на 
оскърбен човек, той си представяше ужаса на родни-
ните и на обществеността, агонията на изменницата 
и мислено вече четеше уводните статии, разискващи 
разпадането на семейните основи.

Продавачът в магазина – подвижна френска фигу-
ра с шкембенце и бяла жилетка – излагаше пред него 
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револверите и усмихвайки се почтително, и пристъп-
вайки от крак на крак, казваше:

– Бих ви посъветвал, мосю, да вземете ето този 
прекрасен револвер. „Смит и Уесън“. Последна дума 
на огнестрелната наука. Тройно действие, с екстрак-
тор, стреля на шестотин крачки, с централен удар. 
Обръщам вниманието ви, мосю, върху чистотата на 
изработката. Най-модерният револвер, мосю... Про-
даваме по десет дневно за разбойници, вълци и лю-
бовници. Много точен и силен удар, убива на далеч-
но разстояние и оставя на място жената и любовника. 
Що се отнася до самоубийците, не знам, мосю, да има 
по-добро оръжие от този револвер...

Продавачът затягаше и спускаше спусъците, ду-
хаше в цевите, прицелваше се и се правеше, че се 
задъхва от възторг. Гледайки възхитеното му лице, 
човек можеше да помисли, че самият той добровол-
но би си пуснал куршум в челото, ако само притежа-
ваше такъв прекрасен револвер, какъвто бе „Смит и 
Уесън“.

– А колко струва? – попита Сигаев.
– Четиридесет и пет рубли, мосю.
– Хм!... За мен е скъпо! 
– В такъв случай, мосю, ще ви предложа друг ре-

волвер, по-евтин. Ето, ако обичате да разгледате! 
Имаме огромен избор, най-различни цени... Напри-
мер този револвер „Лефуше“ струва само осемнаде-
сет рубли, но... (продавачът се намръщи презрител-
но)... но, мосю, този револвер е вече остарял. Сега 
се купува само от интелектуални пролетарии и пси-
хопати. Да се застреля или убие жена с „Лефуше“ 
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може днес да бъде сметнато за проява на лош вкус. 
Добрият вкус признава само „Смит и Уесън“.

– Аз нямам нужда нито да стрелям, нито да уби-
вам – мрачно излъга Сигаев. – Купувам го просто за 
вилата... да плаша крадците...

– На нас не ни влиза в работа защо го купувате –
усмихна се продавачът, като наведе скромно очи. – 
Ако при всеки случай издирвахме причините, би 
трябвало, мосю, да затворим магазина.  




