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През такъв октомври е удоволствие да се живее, да се лови риба, да се люби и 

дори да се къпе. Дори да се къпе е удоволствие през такъв мек и слънчев октомври, 
когато дюните са все още топли, както са оранжеви, контрастират на не дотам синьото 
небе. От дюните нататък започва прегорялото зелено на гората и гланцът на реката, 
която тук се влива в морето, и понеже знаете какво е в подобна есен морето, 
представете си цялата красота. Събрали сме се екипажите на двайсетина лодки за улов 
на паламуд – все различни хора. Да ви кажа правата, какви ли не хора се събраха тази 
есен при устието на реката; направихме си чудна компания, пък и риба падна, та бяхме 
в настроение и непрекъснато се смеехме и макар че цените в ресторанта бяха 
балкантуристки, пиехме си напук, пущахме си стотинки в музикбокса, слушахме си 
музика по кеф. През деня падаше работа, а вечер шлянкахме бяло вино и се учехме да 
танцуваме. Особено ни хареса песента за някакъв далтонист, успял най-после да 
срещне жената от мечтите си; в нейните очи той видял синьото, в косите ѝ черното, в 
устните ѝ червеното. Така започнал да различава и останалите цветове на света. 
Рибарите ме караха да превеждам чуждестранния текст и го харесваха – да не им се 
надяваш. Някои от нас по това време напуснаха колибите и палатките, преместиха се 
да живеят в мотела и се нахвърлиха да използват банята. Почти всички започнахме да 
се бръснем. Изобщо, заживяхме в нов свят, като курортисти. Помисля ли за тия дни, 
струва ми се, че за всичко е виновна една жена. То и пари имахме тогава, но все пак 
виновна си беше Златната жена. Така си я наричахме между нас – Златната жена и 
наистина ни изглеждаше златна.: кестенява коса, зелени очи и красиви устни, в които 
има и влага, и трепет, и крясък, и тайнствено мълчание – всичко разположено върху 
нежна гладка кожа, която, изглежда, е много бяла, но по него време слънцето бе 
променило цвета ѝ – разбирате как. Разбирате!... Нищо не можете да разберете, нито 
пък да си представите, докато не я видите, а ние я виждахме често – облечена или гола 
между дюните, където тя се печеше. Като крадци надзъртахме скрити зад храстите и 
примирахме от изненада – жива картина върху мъртвото пясъчно одеяло. Постепенно 
голотата на Златната жена ни стана безинтересна. Някак си по-занимателно ни беше да 
я срещаме облечена, винаги в компания с мъжа. Лесно е да ги срещнеш. Двамата 
прекарваха следобедите в скитане край морето, катереха се по скалите или се 
провираха между тръстиките на реката. Те вървяха един до друг, понякога тичаха, 
понякога се носеха на ръце. Разбирай – той носи нея, а не тя него. Носеше я леко и се 
спущаше по дюните, и как няма да я носи – беше крехка и нежна. От управителя на 
мотела разбрахме, че Златната жена е на четирийсет години, а мъжът на четирийсет и 
три. Останалите подробности управителят премълчаваше и ни караше да се губим в 
догадки: може би бяха женени – той за друга, тя за друг – но от факта, че живееха в 
отделни стаи, заключавахме едно: не бяха съпружеска двойка. 

Един ден, както регулирахме карбуратора на бордовия мотор, моят помощник 
Барона внезапно заяви, че на света съществуват много необясними неща. Запитах го 
какво има предвид. 

– Да вземем живота на рибите – рече той. – Мислим, че знаем много за тях, а 
според мен нищо не знаем. Дори ихтиолозите... 

– Какво не знаем за рибите? – прекъснах го аз. 
– Имат ли слух, нямат ли слух, скиват ли добре, не скиват ли добре; имат ли 

радар – никой не ти го казва точно. 
– Е, да – съгласих се аз. 



– Ами... това за миграцията? – продължи Барона. – Сега се разправят нови 
работи за миграцията на змиорките, а скумриите и паламудите са тъмна Индия. 

– Слушай!... Говори направо!... 
Барона ме погледна недоволно, може би се поколеба дали да отиде по-далеч. 
– Става дума за необяснимите неща – рече най-после той. – Да вземем Златната 

и нейничкия. Ясно като бял ден – тъмна Индия. Има ли всеки от тях отделно 
семейство, няма ли; бягат ли те от нещо, не бягат ли; защо се крият тука като 
престъпници, страда ли някой друг от това, че са заедно... По всичко изглежда, че 
някой страда от това. Според мен, тази връзка е незаконна... 

– И въпреки това? – усмихнах се аз. 
Барона се намръщи. 
– И въпреки това... двамата ни са симпатични – завърши той. – И защо – не мога 

да си обясня. 
Помощникът ми имаше право. Златната жена и нейничкият ни бяха много 

симпатични. Не разговаряхме с тях, никога не седнахме на една маса да изпием 
бутилка вино и въпреки това всички им се радвахме. Живота си променихме заради 
тях. По-рано такава жена не можеше да припари в това маларично място, но сега, след 
като премахнаха маларията и като започна крайбрежното строителство, можехме да си 
гледаме подобни жени по цял ден и особено нея – до обед гола, а след обед по 
панталон, който се впива в долната част на тялото ѝ. А вечер!... О, вечер, когато 
засвири музикбоксът, тя влиза в салона, облякла нежна синя рокля. Двамата заемат 
една от масите в ъгъла, вдигат чаши пред очите си и си прошепват някакви тайнствени 
думи за наздравица. В такъв момент лицата им стават още по-красиви. Лоши пиячи, 
разбира се... Започват с петдесет грама коняк, след туй вечерят и изпразват една 
бутилка вино. Говорят, говорят... И какво имат да си говорят, не знам, но към девет 
часа отново излизат навън да скитат. Изкачват се по дюните, спущат се към гората, 
заобикалят разливите на реката, мернат се между тръстиките като привидения и накрая 
се изсипват край морето. Тук мъжът се съблича, влиза във водата, плува няколко 
минути и излиза. Тя го чака на пясъка, подава му хавлия и започва да подхвърля 
камъчета в топлата шумяща пяна. 

В една подобна нощ ние видяхме как тя му подаде хавлията, по-скоро наметна я 
върху рамената му, а после се повдигна на пръсти и жадно целуна мокрия му врат. 

– Знае да обича, мръсницата! – въздъхна Барона. 
– Тихо! – изшътках аз. 
– А той защо се къпе нощем през октомври? – прошепна Барона. 
Защото младостта му е отлетяла – отвърнах тихо. 
– Напротив – рече Барона. – Само младите могат да се къпят в такава студена 

вода. 
– Той играе на млад – казах аз. – Не иска да се предаде. На тази възраст мъжете 

си служат с хитрости: къпане в студена вода и тъй нататък... 
– Не разбирам – рече Барона. – Защо не ѝ докаже младостта си по друг начин? 
– Сигурно ѝ доказва и по друг начин – отвърнах аз. 
– Да ме убиеш не влизам в такава вода! 
– Без рискове не може, Бароне!... Трудно ще го разбереш. Такава любов е 

всеотдайна и струва повече от любовта на младини. 
– Уха!... Защо? 
– Защото всеки знае да люби на двайсет. Опитай се да любиш на четирийсет, да 

те видим. 
– Не – поклати глава помощникът ми. – Не разбирам. 
– Като застарееш, ще разбереш. 



Барона ме погледна с младите си очи и аз, без да ща, се усмихнах. Той остана 
сериозен. Сигурно не бе разбрал нищо. 

Мъжът се облече, двамата се прегърнаха и тръгнаха към ресторанта, където 
гърмяха песните на рибарите. Гръдта на морето пълнеше тишината с въздишки. 
Водната маса се надигаше страстно в леговището си и аз мислех за това, че тази страст 
е вечна, неутолима – ние ще минем и ще заминем, а тя все ще клокочи и все ще иска 
нещо. 

– Толкова ли е страшно? – обади се отново Барона. (Тази нощ той не приличаше 
на себе си.) – Кое му е страшното? 

– На кое? 
– Когато разбереш, че вече не си млад. 
– Понякога е много страшно – отвърнах аз. 
– Защо? – учуди се Барона. – Познавам хора като бай Митьо например, които са 

по-стари от много други и пак не обелват лаф по въпроса. 
– Зависи от хората – казах аз. 
– Сигурно – съгласи се Барона. – Но кое му е страшното?... Хайде да вървим!... 
Сутрин излизахме рано, по тъмно. Най-напред се събуждах аз, разтърсвах 

рамото на помощника си, измъквахме се от палатката и се качвахме на лодката. 
Раздвижването ставаше общо, та почти всички лодки тръгваха едновременно. 

Рибарите, които спяха в мотела, трябваше да прехвърлят дюните, но винаги 
идваха навреме и утринната тишина пламваше изведнъж от експлозиите на моторите. 
С Барона деляхме три пая: един за него и два за мен, както се полага – за лодката и 
инвентара. Риболовната армада излизаше тържествено от устието и се разпръсваше на 
всички страни – кой където му видят очите. Морето е пред тебе, стигни додето можеш 
и ако набараш пасажи, товари до козирката на лодката!... А през октомври, както вече 
казах, имаше риба и за нас, и за вас. Чипаретата бяха накълцали дланите ни и най-
големият ни късмет се състоеше в това, че стадата се навираха все в заливите около 
Маслен нос и Змийския остров, на плюнка място от лагера ни. Затова си излизахме 
често на суша, затова, както казах, имахме възможност да наобикаляме и голата Златна 
жена между дюните. Няма само да работим, я! И ние се нуждаем от култура!... 
Следобедите, докато чипарувахме на бавен ход, ние виждахме двамата скитника по 
плажовете и тогава Златната жена ни помахваше с ръка. Този беше единственият ни 
разговор с тях. В ресторанта само се наблюдавахме. 

– Студени хора! – осъди ги още в първите дни Барона. – Не са арабии. 
– Остави ги на мира – рекох аз. – Търсят си тишина и самота. Изглежда, че им се 

е струпало много. 
– Какво много? 
– Кой знае какъв им е халът в София. Знае ли човек какво се говори за тях? 
– Тъй ли ти се струва? 
– Сигурно им е писнало да ги приказват и съветват. Може би смятат, че и ние 

мислим като останалите. 
– Защо пък да мислят? 
– На тази възраст любовта е недоверчива. 
Барона ме погледна многозначително: 
– Откъде знаеш? 
– Като наддадеш на годинки, ще разбереш. 
– Май че искаш да споменеш нещо за себе си. 
– Ами!... 
– Слушай, да не би... оня да ревнува? 



– Никога! – отсякох аз. – Те са изпитали всичко в живота, уморени са от 
дребнавостите и сега не им остава нищо друго, освен да се обичат със сърцето и с 
разума. 

– Не знам – въздъхна Барона. – Тази кучка ми прилича на двайсетгодишно 
момиче. Какви са тия жени, бе!... В инкубатор ли са правени!... Мисля, че ако ми 
падне... 

Казах, че няма да му падне, и той се съгласи с това, но побърза да добави, че 
тогава би пратил по дяволите сто Ленчета и Данчета от неговите за една подобна 
четирийсетгодишна, запазена и красива като не знам какво си... с такава копринена 
кожа и такива топли очи... просто да я целуваш само по очите. 

– В нея има нещо пò такова – добави той. – Не, не мога да ти обясня!... 
– Разбирам те – усмихнах се аз. – Искаш да кажеш, че се различава от 

твоичките, макар че са млади. 
– Много се различава! – допълни той с копнеж. – Такива не бива да ги пускат по 

улиците. Правят ни нещастни. 
– На света трябва да има всичко – заключих аз. 
– И него си го бива, а?... Много младее бе! 
Бяхме изпълнени с подозрения към Златната жена и мъжа. Не харесвахме 

отношението им към нас. Защо да не ни обръщат внимание? Ние сме прости рибари, но 
даяним на тайни. Всеки може да седне до нас, да ни се довери, да си поговорим, да си 
пийнем – мълчим като гробове. Сто бутилки стоварù пред нас – няма да продумаме! 

Най-после духна североизточният. Разглезени от добрия сезон, ние пак 
излязохме за риба, но напразно. Пасажите бяха потънали някъде, вълните нарастваха и 
лодките една след друга започнаха да се отправят към брега. Нашият карбуратор пак 
заяде и то не другаде, ами срещу буруна. Току-виж, че сме направили белята. 
Развикахме се и размахахме веслата. Една от лодките ни чу, направи малко отклонение 
и ни върза на буксир. Влязохме в устието на реката. Изтеглихме лодката на пясъка. 
Погледнах Барона. Той също ме гледаше. Моят поглед питаше: „Сега ли да се заемем с 
мотора?“, а погледът на Барона отговаряше: „Да не си луд? Сега ще се напием!“ Още 
докато бяхме в морето, чувствувахме как гърлата ни парят – може да ги изстуди само 
тридневно пиянство, докато падне вятърът. 

Спокойно тръгнахме през дюните, право към ресторанта. Там бяха всички, 
успели да ни изпреварят. Рибарите стояха на пътя между мотела и ресторанта. Май че 
бе станало нещо. Притичахме и разбрахме. Златната жена и нейничкият, натоварени с 
багажа си, минаваха пред нашите колеги. Ние, одърпаните и вмирисани на риба, само 
мълчахме. Мълчахме и ги наблюдавахме как вървят бавно, стъпка по стъпка, как за 
последен път оглеждат мястото, където са били сами и свободни. На свой ред и ние 
пристъпвахме с тях – незабележимо, да не разберат – може би се смущавахме от това, 
което вършехме. Мога да се закълна, че и ние, и те искахме да си кажем нещо, поне 
едно „довиждане“, но какви бяха тия хора, как успяха с мълчанието си да сковат и нас 
– дума не си казахме и ако не беше Барона!... 

Браво на Барона!... Започвам да се гордея с него. Той изтича в ресторанта и 
минутка след туй от музикбокса се понесе любимата песен на Златната жена. 

Заминаващите спряха и се обърнаха. Не махнаха с ръце, може би куфарите им 
пречеха, може би наистина си бяха сдържани хората. Ние също не им махнахме – 
свикнали сме да се отнасяме към другите, както те се отнасят към нас – и все пак 
всичко приличаше на едно голямо изпращане сред мълчанието на гората, на небето и 
на дюните, като се изключи усилващият се шум на морето и клаксонът на автобуса – 
същият, който след три минути отнесе от спирката тези, с които животът ни стана по-
красив. 



Нахълтахме в ресторанта и се нахвърлихме към виното. Някой рече: 
– Този вятър май че няма да трае само три дни. 
Виното беше бяло и студено. 
Забелязал съм, че тук хладилниците работят добре. 

 


