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Напоследък имаме много свободно време и започнахме да се занимаваме с 

жени. Нашият шалан чака кефа на бюрократите да му наредят какво да правим в 
малкото пристанище. Дотътрихме се тук по заповед; изобщо правим каквото ни 
заповядват. В пристанището се чудят защо сме дошли, а ние не пискаме, доволни сме – 
Слънчев бряг е близо, свечери ли се – тръгваме по любов. Хубаво е да се мотаеш по 
такива места: неони, оркестри, бамбини... Парички си нямаме, но имаме черни мутри и 
шапки с кокарди, по които мадамите си падат. От екипажа сме интересни аз и 
Мишката, другите двама са пенсии, за тях няма да говоря. Пред мадамите Мишката 
изведнъж се превръща в Майкъл или нещо подобно, мъжко момче, българче с нежна 
душа, готова за подвизи. Няма да ви занимавам с всички приключения, ще ви разкажа 
само за моя случай с Ханка; той остави спомен в душата ми, пък ще бъде интересен и 
за вас. 

И така с Мишката се облякохме, метнахме се на автобуса и слязохме на Слънчев 
бряг. Вечерта беше хладна, нали знаете как в края на август духват североизточните, 
времето се разваля за няколко дни и морето става на боза. Вятърът събаряше плажните 
чадъри, вдигаше роклите на момичетата и разголваше почернелите им крачета – много 
по-забавно, отколкото през деня на пясъка, цяло ревю. Най-напред му ударихме по 
една цитронада в „Палма“ и тръгнахме към казиното. Нямаше опасност да се 
сблъскаме с вчерашните германки, защото бяха заминали тази сутрин, чувствувахме се 
свободни, ергени, каквото срещнем по пътя, все е ново – можем да нападаме. Най-
напред закачихме едни чехкини. Не ни обърнаха внимание, сигурно си имаха вече 
нещо определено, а и ние не настояхме – жени, колкото щеш: на групи, на двойки и 
индивидуално. Влязохме в ресторанта. Вече излизаха на дансинга да танцуват, но още 
първият оглед ни даде да разберем, че другите гларуси са окупирали кажи-речи всичко. 
Само на една маса седяха две бели момичета, току-що пристигнали, снежинки, едната 
– направо хубава, а другата кофти – слаба и малко анемична в кожата. Помолихме да 
седнем при тях и получихме половината им съгласие, но за изтребители като нас и това 
е достатъчно, защото, ако чакаш покана, така ще си останеш без нищо. Седнахме, 
поръчахме коняк и уж нехайно започнахме да мятаме по някой поглед върху жертвите. 
Жалко, само едната става за работа, а другата, както и да оглеждахме, си оставаше 
извънстандартна. Трябваше да изчакаме, да разберем кой от двама ни ще заслужи 
вниманието на първата. Спечели Мишката и по силата на джентълменското 
споразумение бях принуден да се ориентирам към нещо друго. Но къде ще търсиш по 
това време друго? А да се разделя с приятеля, беше дълга и широка. Ясно, че нея вечер 
щях да изгоря аз, както друга вечер пък е изгарял Мишката – както се падне, лотария. 
Оказа се, че са полякини, току-що пристигнали, и все сравняваха нашето море с 
Балтийското, на което ние се изсмяхме и заявихме, че ако става дума за море, на света 
има само едно – Черното. Те ни запитаха какво работим, а ние само това и чакахме – 
издрънкахме репертоара – казахме, че сме от далечното плаване (как да признаеш, че 
си шаланджия, щом не им е известно какво е туй шалан, да не говорим, че е 
унизително до припадък). Интересът им към нас се увеличи и сметнахме, че е време да 
се понесем по дансинга. Моичката беше доста лека на килограми и горе-долу 
танцуваше, само че се смущаваше и ломотеше нещо на полски, език, от който имам 
само понятие. Не са един и два езиците, които трябва да владееш на Слънчев бряг. 
Това, полският, да ви кажа, не е никакъв език, макар че ако накараш да ти го пеят по-
бавно, започваш да чактисваш. През цялото време се озъртах, търсех нещо пò за пред 
хора, но по масите бе останало най-очуканото. Благодарим! Такова вече си имах, 



държах си го в ръцете, опипвах кокалите му – струваха ми се изхвръкнали, просто 
убиваха под пръстите. А Мишката, гледам, долепил чело до косата на другата и 
погледнеше ли към ме, смигаше, а аз с ишмар му давах да разбере как съм се натопил 
тази вечер. По-късно поканих мадамата му за един шейк, от кавалерство, и се убедих, 
че е важна, особено с красивата си глава и високите си бедра. И нейната кожа не бе 
виждала слънце, но къде-къде по-матова беше, и гладка, без пъпчици. Ханка е слаба 
работа, измъчена, бледа. Виждал съм грозни в лицето мадами, които вадят тяло за 
милиони, а Ханка не е нито грозна, нито неправилно сложена и все пак ми прилича на 
лапина – няма какво да ядеш от нея. 

Излязохме навън и по традиция се разделихме на двойки. Ние с Ханка 
тръгнахме напред и аз по навик, без желание, протегнах ръка да я обхвана през кръста. 
Почувствувах, че се отдръпва. Това ме ядоса и я притеглих грубо. Тя се поукроти и 
тръгна до мен, но все пак усещах, че се съпротивлява, и то отвътре, това поне е лесно 
да се разбере от тарикат като мен. Пред нас, в тъмнината, се простираше плажът, 
свитите чадъри се мяркаха като призраци наоколо и потрепваха от вятъра, вълните се 
стоварваха на пясъка, всичко бе объркано – чорба от вятър, звезди, чадъри и тъмнина, 
никой не може да те открие в хаоса. Тогава усетих, че Ханка си е обикновена жена, 
редовна, и ако ръката ѝ не се потеше от страх, илюзията щеше да бъде пълна. 
Раздвижих пръсти нагоре-надолу, уж че ги разхождам от скука, но нейната ръка се 
намеси. Ядосах се. Какво ли си въобразяваше пък тая, за какъв дявол е минала две 
хиляди километра, нали за морето и за мъж като мен, нали за туй идват повечето жени; 
комбинацията си е ачик такава – море и моряк. Ако не опиташ и двете, все едно че си 
харчил парите си на вятъра. 

Предприех още няколко опита, също напразни, нападенията ми се разбиваха 
едно след друго. Разсърдих се и се оттеглих на цели двайсет сантиметра. Потърсих с 
очи великия Майкъл, но нищо не се виждаше. Морето ни ръсеше с воден прах и ако 
искате да знаете, беше чудно време за любов и целувки, стига да си разбран и да не 
дърпаш като един... никакъв. Не можех и не можех да я разбера тая жена... Реших да го 
ударя на разговор, колкото да убия туй пусто време, докато ми подсвирне Мишката. 
Първото нещо, което научих, беше, че тя работела в Познан като пощенска 
чиновничка, нещо, което ме учуди, защото всички чужденки по нашето крайбрежие са 
все от кинематографията, радиото, вестниците и театъра, така де – колкото аз съм от 
задграничното плаване. От този факт разбрах, че Ханка не е фукла и понеже ми беше 
станала доста безразлична, на бърза ръка ѝ признах, че съм прост шаланджия, от 
екипажа на най-тромавите кораби, дето вършат най-черната работа по пристанищата и 
другаде. Трудно ѝ обясних всичко, с налучкване и падна доста голямо чертане по 
пясъка, защото аз ви го казвам лесно, но как го разбра тя тогава, един бог знае. Самият 
аз не знам как да ви уверя, но изведнъж изчезна цялата ми страст, ударихме го на 
приятелски разговор – унизителен за човек като мен. Наистина голямо унижение – 
седиш с жена на пясъка и говориш за разни житейски неща. Научих доста подробности 
за нея, за това, как се бори с живота, какви разочарования е изтърпяла и прочее, но 
накрая пак не се стърпях и запитах защо се държи така телешки. Тя учудено ме запита 
как се държи, на което отговорих, че по силата на обстоятелствата, след като е пестила 
дълго парички и най-после е успяла да дойде на Слънчев бряг, трябва да забрави 
грижите си, да се отпусне и да поживее, да изкара една любов, както правят повечето – 
ами така де: да се покъпеш, да си потанцуваш и да се полюбиш, какво по-хубаво от 
туй? В края на краищата – веднъж се живее, младостта е мимолетна, днес си тук – утре 
те няма, пък на всичко туй и мъж като мен, всичко е тип-топ... Ей такива неща ѝ 
наговорих и я погледнах в очите. Ханка се усмихна и ми отвърна, че ѝ пея една много 
стара песничка, написана на всички езици. Кипнах за не знам кой си път: Добре де, 



какво от туй, ако се поизлъжем малко, нали ще потънем, както се казва, в оная сладост 
и важно ли ще е после дали сме се измамили или не, дали ще се видим пак или не, ще 
си пишем ли или ще си забравим имената?... „Виж какво, мой малък моряко, отвърна 
ми Ханка, не е там работата, кой ти гледа бъдещето. Никакво бъдеще не ме интересува, 
нито искам да знам шаланджия ли си или плаваш в Атлантическия океан. Тези неща 
нямат значение. Нито пък аз съм студена или ненормална, както би си помислил. (това 
си го бях помислил). Не е там работата, момчето ми...“ А в кое?... „Нещата са по-
сложни...“ Разбирам, разбирам... „Нищо не си разбрал, не съм девствена...“ А какво 
тогава?... „Много, много по-сложни...“ Вече излизам от кожата си: Ще ми кажеш ли 
какво толкова сложно може да стои между двама млади хора, щом имат желание да се 
потъркалят на пясъка?... 

Ние, мъжете, сме кучета. Да, ние, истинските мъже, сме кучета – това мога да ви 
кажа аз и извинявайте, ако съм ви докачил с нещо. Нея вечер малката анемична 
полякиня ми поговори дълго и едно разбрал, друго не разбрал, дойдох до 
заключението, че човекът трябва да си остане човек при всички условия и да запази 
гордостта си. Тя ми каза, че няма нищо по-лесно от туй да се нацелува с мен и после, 
ако ще да се отпусне докрай, още от първия ден да избие част от разноските. Но тя 
знаела много добре, че ще получи всичко по милост, аз съм бил момче-
професионалистче, така ме нарече тя, което не подбира толкоз, и че тази нощ ще 
прибягна до нейните услуги по липса на друга, от скука. 

Тук не издържах и извиках... Но по-добре да ви предам всичко, както в книгите 
или в театъра, защото не може да се изрази лесно с нашия моряшки език. Ето как се 
разви разговорът по-нататък, но го предавам доста измислено, не мотамо. 

Да се върнем там, където не издържах и извиках. 
– Обиждаш ме! – извиках аз. – Няма да ти позволя да ме обиждаш! 
– Какво ти стана? – учуди се тя. 
– Внимавай какво говориш! 
– Ти не ме харесваш – рече спокойно Ханка. – Просто тази вечер си нямал 

късмет и не мисли, че не разбирам цялата работа. Ти щеше да бъдеш много по-доволен, 
ако приятелката ми беше харесала теб. 

– Н-не – опитах се да възразя аз. 
– Признай, че е така. 
– Слушай, Ханке – започнах, – ти си първата жена, с която говоря като човек. 

Всичко, което ми каза, е вярно. Извинявай, че постъпих така. 
– О, няма нищо. Важното е, че се разбрахме. 
– Ти ме накара да проникна в човека. 
– Не измисляй отново – рече тя. – Да оставим този разговор... Това море ми взе 

акъла. (Нещо подобно каза.) 
– Точно сега не бива да прекъснем разговора – настоях аз. 
– Защо? (Уверявам ви, това момиче не беше чак толкоз грозно... искам да кажа – 

безлично.) 
– Защото те виждам преобразена... В теб откривам душа и ум. 
– И тази е доста стара песничка. (Какви бяха тези песни, не ми е ясно.) 
– За първи път говоря искрено с жена – казах аз. – За първи път с мен става 

нещо. 
– Нима?... Какво става с теб? 
– Ти си прелестна!... 
– Трябва ли да започнем отново разговора, който уж завършихме? 
– Слушай, сега ще ти кажа нещо, което няма да повярваш. 
– Кажи го. 



– Обичам те. 
– Представи си – това не ме учудва! 
– И ми вярваш? 
– И аз ти вярвам, и ти си вярваш. 
– Тогава? – кипнах щастлив, до немай къде аз. 
– Тогава... нищо. Сложно е и не мога да ти го обясня. 
Ханка се изправи и тръгна към асфалта. Скочих след нея и я настигнах. Лесно я 

настигнах, хванах я за раменете, обърнах я към себе си и започнах да я налагам с 
целувки било по лицето, било по косата и по едно време ми се стори, че и тя ме целуна 
леко по брадичката, доколкото можа да го направи в бързината, както се отбраняваше. 
Жалко, че асфалтът беше близо, глупаво осветен и пълен с хора, върху него нещата се 
променят много, друго си е пясъкът. 

Изравних се с Ханка и какво ли не ѝ надумах, стисках ѝ ръцете, дори се заклех в 
безумната си любов, а най-смешен станах, като ѝ предложих от утре да си пишем 
писма, без да се срещаме, защото така се изразява идеалната любов. Какво ли не 
дрънках в нея ветровита нощ, виках след Ханка, когато я видях да притичва по 
стълбите на хотела... Пропуснах последния автобус, та после трамбовах пеш до 
пристанището. В шалана се прибрах много късно. Ни Майкъл, ни Мишка!... Легнах и 
заспах с най-красивите чувства в живота си. Мишката се прибра призори и заяви, че 
всичко минало добре, но да видим какво ще правим утре, къде ще обикаля да не я 
срещне отново – нямал излишно време за една и съща жена, обичал разнообразието. 

Ние, истинските мъже, сме кучета... Една не много млада финландка (имало и 
такива нации) ме награби на другия ден. По някаква случайност дойде да фотографира 
на шалана и заварката стана лесно. Вечерта – танци-манци, и пак на плажа. Както се 
движехме по брега и си издърпвахме един-друг целувки, както си търсехме по-тъмно 
място на пясъка, видях Ханка. Беше седнала до самата вода. Чудя се как я познах. 
Вдигна весело ръка и ми подвикна „здравей“, а финландката се засмя. Запитах я защо 
се смее. Отвърна ми, че имам широки връзки. Сега, да седна да ѝ разправям, че е била 
братовчедка ми, надали щеше да повярва, затова замълчах. А бях готов да ѝ кажа 
така... Ние, моряците, не сме малко луди, изтърсим ли някоя лъжа, хич не мислим за 
последствията, защото в момента още плащам данък на оная нощ и живея със спомена 
за малката полякиня. Казвам си: дали пък не се разминах с голямата любов, за която 
пишат толкова много по книгите и я представят по филмите – само заради факта, че 
ние, истинските мъже, наистина сме си едни кучета и нищо повече. 
 


