
БОРИС АПРИЛОВ 
НАЧАЛОТО НА СЕЗОНА 

 
Отвъд индустриалния квартал плажът е мръсен и нагнезден с ламаринени 

изрезки, затова петимата се движат близо до морето, цапат в него и носят сандалите си 
в ръце. Следобедният вятър е слаб, вълните разливат кордели по пясъчната ивица, 
която е твърда като асфалт. Петимата са наредени така: Иван, Гануша, Марина, 
Марчело Мастрояни и Камилата. Четири момчета и едно момиче. Идват от къмпинга, 
прибират се в града. Бургас блести пред тях в следобеда на ранното лято. Те не могат 
да използват автобуса, нямат нито стотинка, макар че имат всичко друго – младост и 
свободно време. 

Главният приятел на момичето и шеф на бандата е Марчело Мастрояни. Марина 
е дребничка и тънка, с дълги коси и ханшове, които се въртят към всички посоки на 
света: в нея има нещо наистина женско, макар че като я погледне човек, веднага му се 
прищява да я прати на баня. Това момчетата не го забелязват, пък и те са твърде 
нечисти, бедно облечени като повечето синове на крайните квартали. Лицата им 
изразяват презрение към живота, който според тях им е длъжник и час по-скоро трябва 
да им се отплати, главно с пари. Неотдавна Иван бе запитал шефа кога най-после ще 
започнат да печелят. Марчело Мастрояни не можа да отговори, макар че постоянно 
мислеше по тоя въпрос. Един ден Гануша постави и въпроса за Марина – няма ли вече 
да я пласират на чуждестранните моряци, да се изтръгнат от бедността си. Но шефът и 
този път не отговори, а той беше мислил и по това. Марина зрееше, наливаше се пред 
очите им и пристъпяше с вродената грация, за която жените мечтаят; вече можеше да 
бъде пусната на пиацата. Това, което възпираше шефа да го стори, беше глупавото му 
човешко убеждение, че като жена приятелката им е студена и ще се провали. 
Обвиняваше я, че била безчувствена, няколко пъти я би за това, но нищо не се 
промени. Марчело Мастрояни не можа да разбере защо; още не познаваше тия въпроси 
добре и обяви момичето за ненормално. Само Камилата не питаше за бъдещето. Той се 
влечеше винаги зад бандата като нейна опашка; от него не очакваха нито съвет, нито 
подвиг, намираха го за смотан. Напоследък момчето започна да наедрява и да се 
оформя като истински мъж, сигурно щеше да се превърне в красавец, но от тъпите. 
Камилата сякаш разбираше, че шансовете му извън бандата се увеличават, особено 
през летните сезони. Веднъж Марина заяви пред всички, че той скоро ще им се 
изплъзне, колкото да не желаят това – нещо ѝ го подсказвало. 

Те извървяха целия път по плажа и се отбиха при рибарските лодки, насядаха по 
тях, а след това шефът и Марина се отдалечиха към бараката на нефтопровода. 
Марчело Мастрояни се справи леко с катинара. Марина седна мълчаливо на дървеното 
легло. В бараката миришеше на прах и безир. В полумрака се мяркаха весла, мрежи и 
сто риболовни дреболии. Марчело Мастрояни побърза да затвори вратата и за всеки 
случай я залости отвътре, макар че нямаше смисъл, тъй като ония пазеха отвън. 

Вън тримата лежаха по седалките на една моторница. Подложил глава на 
фалшборда, Камилата наблюдаваше маневрата на една яхтичка в залива. Платната ѝ се 
подчиняваха несигурно, вятърът ги изпъваше вяло и не можеше да ги издуе. 

– Тя си пада по тебе – рече Гануша. 
Камилата не отвърна, изобщо говореше малко. 
– Чу ли какво ти казах? 
– Не. 
– Марина си пада по тебе. 
Камилата не знаеше това, нямаше как да го разбере, понеже беше глупав, а 

държането на момичето към него се изчерпваше все още с някои недомлъвки. 



– Защо не опиташ? 
Камилата пое въздух и напълни широкия си гръден кош. Чистата момчешка 

кожа на лицето му блестеше, големите му сиви очи отразяваха светлината на залива. 
– Глей си работата! – отвърна той. – Не искам да се карам с шефа. 
– Защо да се караш? 
– Ще разбере. 
– Какво като разбере?... Марина не е само негова. 
– Тогава защо не опиташ ти? 
– Опитах, но не ме харесва. – намеси се Иван. 
– А мен харесва ли ме? 
– Да – каза Гануша. – Трябва да опиташ, иначе не е справедливо... Заедно 

скитаме, заедно правим туй-онуй... Марчело няма нищо против. 
– Не е казал такова нещо. 
– Казал е. 
– Кога? 
– Един ден. 
– Не вярвам. 
– Чух го с ушите си... И няма да караме все така, я! 
– И аз не съм съгласен – присъедини се Иван. – Ще я пробутваме на моряци, а 

ние не можем. Всички сме равни. 
Камилата отбягваше този разговор. Наблюдаваше маневрите на яхтичката и 

тайно се радваше, че е бил забелязан от Марина. Смътно разбираше, че с него става 
нещо особено; жените го заглеждаха и го караха да предвкусва бъдещи удоволствия, 
които засега не го вълнуваха. Той се протегна и каза: 

– Вие опитайте, но лично аз не искам. 
– Защото си малко нещо марикони – жегна го Иван. 
– Сестричка си – добави Гануша. 
– Или пък си студен – предположи Иван. – Има много студени мъже. 
– И Марина е студена – рече Гануша. 
– Студените жени са повече от мъжете. 
– Може да не се е събудила още – забеляза Гануша. – На шестнайсет години 

момичетата не чувствуват нищо. 
– Някои чувствуват. 
– Марина е слабичка и не чувствува. 
– Няма значение, че е слабичка. Какво могат някои слабички!... 
Тези въпроси бяха забулени в тайна за момчетата. От ден на ден тайните се 

разкриваха, но много бавно, до тях се докосваха направо от живота, никога не четяха 
книги. 

– Все пак шефът е по-красив от Камилата. 
– И по-нахакан. 
– Не отричам – присъедини се към мнението им Камилата. Той сякаш трябваше 

да признае публично това. 
– И наистина прилича на Марчело Мастрояни, само че е по-дребен от него. 
– Като порасне, ще наедрее. 
– Човекът расте до двайсет години. 
– Значи на шефа му остават още три. 
Вратата на бараката се отвори, Марина примижа няколко пъти срещу 

светлината и се понесе към момчетата. Тримата се изправиха и тръгнаха, без да 
погледнат как шефът заключва катинара. Той ги настигна до моста и заяви, че е гладен. 
Всички чувствуваха глад. Очакванията им да се нахранят богато в къмпинга не се 



оправдаха. Все още беше само началото на лятото, нямаше наплив; от кухнята им 
дадоха малко хляб, нищо повече. Бандата очакваше с нетърпение разгара на сезона, в 
бъркотията се вреждаха за храна и момчетата; летовищният сезон им разкриваше 
големи възможности. От Слънчев бряг до Мичурин все някой имаше нужда от тях. 

В здрачения град между сградите почувствуваха задуха, замириса им на прах и 
хора; в мислите им се промъкна съмнение и усещането за някаква безпомощност. 
Мразеха тази стръмна улица. Отначало трябваше да я изкачват, после да се спущат и 
непрекъснато да вървят между бивши селяци, които се тълпяха пред магазините за 
хляб. Купуваха много хляб. Какво правеха с този хляб?... Но те се приближаваха и към 
главната артерия на града, където картината ставаше по-весела. Все по-често се 
натъкваха на подранили летовници, подлъгани от пропагандата на туристическите 
бюра. Краят на май биваше винаги дъждовен, но тази година се заредиха приятни 
слънчеви дни. Тук-там чуруликаха групички от чужденки, облечени с най-хубавите си 
рокли. На Главната петимата свиха вдясно. 

Ставаше все по-трудно да се движат заедно. Губеха се и се събираха отново, 
оглеждаха всеки летовник, преценяваха го. Първият опит бе направен от шефа. Той се 
втурна и настигна млада жена без вежди и напълно открит гръб. Повървя малко до нея, 
заговори я и се върна. 

– Какво? – запита Иван. 
– Нищо. 
– Германка? 
– Полякиня. 
– Нямаше вежди. 
– Нищо нямаше. 
– Не е толкоз лоша, само че малко стара – каза Гануша. 
– Най-малко двайсет и пет – потвърди шефът. 
– Дърта – констатира окончателно Гануша. 
– Дърта, а пък отказва – усмихна се Иван. 
– Да не мислиш, че е лесно? – поядоса се шефът. – И дъртите отказват. 
– Гладен съм. – Иван преглъщаше. Тук градът миришеше на кебапчета и 

пържена риба. – Какво ще правим? 
– Ще ядем! – отговорът на шефа прозвуча като осведомяване. – Яли сме и ще 

ядем!... 
– Не биваше да блъскаме чак до къмпинга. 
– Трябваше! – настоя шефът. – Трябваше да разузнаем. 
– Предлагам да се навечеряме в къщи и пак да се съберем. 
– Кофти работа!... Ще загубим време. 
– Какво имаме да вършим? 
– Нищо – отвърна шефът, – но има ли по-хубаво от това да сме заедно? 
След тия думи никой не каза нищо повече. Замълчаха и може би се замислиха, 

може би в момента се убеждаваха, всеки сам за себе си, че наистина няма нищо по 
хубаво от това – да са заедно. Ако се пръснат, какво могат да правят поотделно? 
Поотделно бяха загубени. Всеки от тях е оставал сам и е чувствувал как губи сили и 
колко далеч са от него другите хора, особено бащите и майките им. Какво можеха да 
кажат те на бащите си и какво могат да кажат бащите им на тях? Абсолютно нищо. 
Всеки разговор завършваше с караница, а най-силно звучеше думата бъдеще. Марина 
бе опитала да се сближи с други момичета, но не излезе нищо – тя бе родена да дружи 
само с мъже. Бандата бе взела страха на някои хора в града, радваше се на известен 
авторитет и момчетата смятаха занапред да живеят по-тихо, без побоища, без 
разправии с милицията... Най-важното за тях е да бъдат заедно, дори и гладни, в 



противен случай ставаше страшно и тъжно. Всяко от момчетата бе опитало да се 
залови на работа, но и от това не излезе нищо. Животът за тях имаше очарование само 
ако чувствуват раменете си едно до друго, да скитат и да се радват на своята 
самостоятелност. 

Вторият опит бе направен от Гануша с някакво много младо същество, от което 
лъхаше жизненост и смях. Момичето прояви интерес към „нападателя“ си: запита го 
как се казва, къде работи, има ли родители, накрая съвсем естествено му подаде 
чантата си да я поноси. Разбраха се на български език, с който чужденката си служеше 
почти леко. Помоли го да я придружи до пощата. Там момичето пусна писмата си и 
тръгнаха обратно. Бандата вървеше след тях, на достатъчно разстояние да не бъде 
забелязана и въпреки това да вижда развоя на играта. По обратния път момичето 
зададе още въпроси, които засягаха образованието на Гануша – най-неприятната тема. 
Гануша се стараеше да отговаря, но си личеше, че е смутен. Марчело Мастрояни 
потрая още малко и като се убеди, че всичко е губене на време, реши да се намеси. 
Когато отново излязоха на главната улица, Гануша запита дали не биха могли да се 
отдалечат към морската градина, на прохлада. Момичето се съгласи веднага, но 
постави условие да почакат Вацлав; щял да дойде скоро – бил нещо като приятел, 
почти годеник. Вместо да изругае или напсува, както винаги при подобни случаи, 
Гануша прие и тази игра, но шефът внезапно измъкна торбата от ръцете му, подаде я 
на момичето, момичето поблагодари и шефът каза: 

– Как не ви е срам? Имате ангажимент, а го занасяте. 
Думата „ангажимент“ подсказа всичко на чужденката, тя се засмя прелестно и 

се отдалечи. 
– Е? 
– Нищо – отвърна Гануша. 
– Не можа ли да разбереш още в началото, че е отракана. 
– Разбрах. 
– Защо не я счупи? 
– Влюбих се. 
– И беше готов да ни напуснеш ли? 
– Не знам... Влюбих се. 
Марчело Мастрояни внезапно реши, че най-добре ще бъде, ако се отправят към 

хотела по-рано, ала преди това се налагаше да минат към Инвалида. Инвалида 
продаваше тиквено и слънчогледово семе за чоплене. Този път той отказа да даде пари, 
просто нямал, и му повярваха. Трябваше да му повярват, иначе правилата изискваха да 
му нанесат бой или някакво заплашване, свързани с рискове и милиция, точно преди 
нахлуването на летовищните орди. Обикновено Инвалида даваше стотинки за някоя и 
друга закуска. Неуспехът ги обезсърчи. Оставаха гладни за цялата нощ. Единственото 
спасение можеше да дойде само от ресторанта на хотела. Петимата хванаха уличката с 
платаните. Марчело Мастрояни продължаваше да мисли за малката нахална чужденка 
и се питаше дали Марина не би могла да стане хубава като нея, като се поохрани и 
облече дрехите ѝ. 

– Марчело – прошепна Гануша до него, – ако Марина облече нейните дрехи, 
мислиш ли, че няма да стане подобна красавица? 

– Какво? 
– Питам се дали няма да стане хубава като нея. 
– Няма. 
– И на мен ми се струва тъй, ама защо? 
– Преди всичко Марина е с три години по-млада. 
– Така де, още по-добре. 



– Не е по-добре. 
– Защо? 
– Българките се развиват отрано. 
Те измериха с погледи Марина. Тя вървеше до Камилата и въпреки слабото 

осветление по уличката личеше си гъвкавото ѝ телце, пълно с коварство още на тази 
възраст; моминско тяло от южен морски град, което зрее и увяхва бързо, но когато 
зрее, струва милиони. 

– Като неаполитанка е. 
– Ще ми се да я пуснем на някой моряк – забеляза между другото шефът. 
– Тази вечер? 
– Ами ако не намерим Ангелчо... 
– Добре, ама как ще стане?... Ще я пуснем направо да ги търси ли?... 
– Глупак!... Къде дават така? 
– А как е правилното? 
– Ние ще ги търсим. 
– Кой? Ти ли? 
– Аз. 
– Ще уговаряш с тях, така ли?... 
– От игла до конец. 
– И кой ще получи доларите? 
– Виж, това не ми е известно. Май че ще ги получи тя. 
– Ами ако я излъжат? 
– Затуй сме ние, да пазим. 
– Ще се бием ли? 
– Ако се наложи... 
Марчело Мастрояни оправи доколкото можа панталона си, опъна ризата си и 

влезе в ресторанта. Влизането в подобни ресторанти винаги му е създавало трудности; 
сам не разбираше кое го кара да се смущава, след като е шеф на банда, едно хубаво 
момче – двойник на Марчело Мастрояни, – от което треперят мнозина, и винаги гледат 
да са в добри отношения с него. Никога не знаеше как да влезе естествено и спокойно, 
стараеше се да го постигне и не успяваше. Единственото, което му се отдаваше, бе да 
вмъкне ръце в джобовете на каубойския си панталон и все пак ясно съзнаваше, че и 
това върши от смущение. Изведнъж се оказваше в чужд, богато осветен свят, населен с 
хора, които ядат каквото си щат и пият колкото могат. Освен това тези хора слушаха 
музика или танцуваха. Няколко пъти и той е правил така, когато имаше пари, няколко 
пъти успя да танцува с Марина на същия този дансинг, танц, какъвто никой от тези 
прасета не е сънувал. Сега оркестърът изпълняваше танго – една скучна старешка 
история, а неговата стихия е шейкът, в който може да се живее и да се твори. В шейка 
оживяваха всички части от тялото на Марина, погледите на присъстващите се 
приковаваха в нея. Това е животът – много пари и непрекъснато да показваш на 
типовете как се прави танц; стихийно още от самото начало и бурно към финала... 
Марчело Мастрояни не можеше да си наложи спокойствие, за да разгледа отделните 
хора, всичко се сливаше в светла ядяща и танцуваща маса, напоена с музика, а той 
искаше да разбере има ли чуждестранни моряци. Лицето му пламтеше, шефът си 
въобразяваше, че е приковал вниманието на присъствуващите, и не посмя да влезе по-
навътре, а се наведе към сервитьорката и запита дали Ангелчо е на работа тази вечер. 
Оказа се, че днес е почивният му ден. Марчело Мастрояни се обърна и излезе. 

Днешният им ден бе протекъл под знака на един огромен малшанс. Марчело 
Мастрояни почувствува злоба към вечерящите и танцуващите същества, към белите 
покривки на масите, към шницелите върху тях и към целия свят, в който не може да се 



намери едно едничко местенце за него. Това местенце от света винаги му се е струвало 
много пищно и светло. В него той разговаря на висок глас и долавя близостта на 
изискана мадама, съвсем различна от Марина – с чиста кожа и дълги бели ръце: лявата 
с часовник, а дясната със златна гривна. Четиримата, които го очакваха вън му се 
видяха жалки и бедни като просяци, достойни да го разгневят – още малко му трябва 
да развърти юмруци върху мутрите им. Как ли живее оригиналният Марчело 
Мастрояни в Италия? Сред милиони и разкош, а тук неговото копие гладува и може да 
спи само с Марина... Съобщи им направо и с известна жестокост за отсъствието на 
келнерчето, от когото трябва да отмъкнат три лева. Всичко се свеждаше до някакви си 
три лева за петима души – малко кебапчета и малко хляб. 

Шефът нареди на Марина да се измие и среши в тоалетната на ресторанта. Тя 
разбра, че е настъпил големият миг, погледна приятелите си и се подчини. 

– Да започнем от казиното – предложи Гануша. – Там са моряците. 
– Най-добре е да отидем в бара – каза мнението си Иван. 
– Не ми се чака до полунощ – рече шефът. – Какви параходи има в 

пристанището? 
– Всякакви. Наблъскано е. 
– Това е добре. 
– Шведи, шведи ни трябват! – въздъхна Иван. 
– Защо не опитате в „Гемията“? – обади се Камилата. Той говореше като човек, 

който не участвува в акцията. 
Марчело Мастрояни му благодари с кимане, предложението струваше. 
– Вярно – каза той. – Ще вляза в „Гемията“. 
Марина се върна и събра всички погледи. Не намериха, че се е променила 

особено, лицето ѝ беше по-чисто, но то не бе най-важното нещо у нея. 
– Хайде. 
Марчело Мастрояни тръгна напред. Щом стигнаха до желязната ограда на 

пристанището, кривнаха вляво и веднага ги удари вятърът и шумът на морето. 
Каменната алея ги изведе до плажа, където лежеше „Гемията“. Шефът влезе в търбуха 
ѝ. В дискретно осветеното ресторантче шумяха три големи компании, няколко двойки 
разговаряха тихо. Той търсеше маси без жени. Веднага откри двама чужденци и малко 
време му отне да разбере, че не са никакви летовници, а моряци от чиста проба, 
облечени в териленови костюми, каквито носят търговските пратеници или 
командированите специалисти. Смущаваше го обстоятелството, че не знае езици. 
Въпреки това той заобиколи големите компании и се приближи към моряците. В устата 
му вече зрееше първата и най-важна фраза. Наведе се и я прошепна: 

– Ду ю уонт а гърл? 
Мъжете не разбраха. Той повтори на немски. 
– Волен зи айне медхен? 
– О, о, гърлз! – усмихна се по-високият. Устата му бе пълна със златни зъби, 

изглеждаше богат на години, но се отличаваше с подвижност, впечатление, което се 
натрапва от тънкото му тяло с тесни рамене. По-младият от масата имаше широки 
рамене и широк здрав врат. Той все още не разбираше какво се иска от тях. Високият 
му обясни. Ниският поклати утвърдително глава. Започна се най-трудната част от 
разговора, в която момчето вложи целия си запас от английски думи. Моряците искаха 
да знаят дали става въпрос за две момичета или само за едно. Шефът обясни, че става 
въпрос само за едно момиче. Моряците помолиха да го доведе. Марчело Мастрояни 
запита дали е разбрал правилно: момичето ли да дойде при тях или те ще отидат при 
него. Този въпрос ги учуди. Повториха, че очакват дамата на масата заедно с нейния 
кавалер. Този път момчето разбра всичко и се изправи. Той излезе и се върна в 



заведението, придружен от Марина. Моряците я посрещнаха прави и я поканиха да 
заеме мястото си. За пръв път мъже ставаха на крака пред Марина. Морякът с широкия 
гръб ѝ поднесе стол. Мъжете изчакаха момичето да седне и го последваха, след което 
високият разтвори листа на менюто пред очите му. От вниманието на чужденците не 
избяга нито една подробност – те видяха малките момински форми на Марина, тънките 
лошо поддържани ръце, младостта ѝ, неаполитанската ѝ красота и вече знаеха, че имат 
пред себе си едно дете, което няма да иска кой знае какво заплащане, ако се съди по 
роклята му; изобщо една авантюра без професионален характер, в което именно, 
според тях, лежеше очарованието ѝ. 

Като се взираше в листа, Марина поиска да знае от каква националност са 
моряците. Марчело Мастрояни задоволи несигурно любопитството ѝ – предполагал, че 
са англичани, и я помоли да се държи по-изискано. Така мислеше той: англичани – по-
изискано. Прошепна ѝ да си поръча шницел, да се храни бавно, да не забрави ножа – с 
него да реже. За пиене се спряха на виното – бялото вино щяло да отива на 
сивозелените ѝ очи, забеляза високият. Вечерята мина трудно. Ножът се оказа 
наистина опасно оръжие, но цялата неопитност на момичето повишаваше цената на 
преживяването. Моряците бяха срещали милиони жени, които жонглират с приборите, 
и тъкмо затова намираха Марина за очарователна. С вродения си усет към живота 
обаче Марчело Мастрояни бе разбрал, че занапред ще се наложат малки тренировки за 
усвояване на дребни неща, без които не може да се проведе вечеря на висота. 
Моряците се хранеха небрежно, разговаряха тихо за свои работи, като пиеха 
непрекъснато и усърдно наливаха в четирите чаши. Шефът пиеше наравно с тях. 
Подчинявайки се на предварителните инструкции, дебютантката близваше чашите, за 
да остане трезва докрай. Високият сякаш бързаше да се нареже час по-скоро, а може би 
само създаваше такова впечатление, понеже глътките му се отличаваха с лаконичност. 
Колегата му вдигаше чашата по-рядко, но я изпразваше наведнъж. Марчело Мастрояни 
усещаше как се напива и как се разтоварва от грижата на изминалия тежък ден. Вече се 
мяркаха първите палми, танцувачките дрънкаха на своите укулеле и под късите им 
рокли се залюляваше матовото сияние на коленете им. Това е истинският живот – 
мислеше си той и настроението му се повишаваше още, вече се появиха гирляндите, в 
сините води на лагуната плуваха заоблени рамене, плъзгаха се смолисточерни коси, а в 
листвениците на дърветата изведнъж се появиха кокосови орехи. Когато животът стана 
съвсем красив, Марчело Мастрояни заговори на чист английски език, в смисъл че го 
упражняваше свободно, като изпълнител на Шекспирова роля. Обясняваше на 
моряците най-важното: че именно те са първите клиенти на Марина. След редица 
повторения клиентите разбраха това, усмихнаха се и неволно погледнаха жертвата още 
веднъж. Но в момента най-много ги интересуваше виното. Никой от тях не стана да 
танцува. Най-неочаквано моряците започнаха да измъкват от джобовете си снимки, 
най-скучните семейни снимки на света, настървено показваха по тях съпруги и деца. 
Там имаше много деца, общо пет дъщери. Три от дъщерите бяха далеч по-възрастни от 
Марина, а една от дъщерите имаше син, бебче на шест месеца. Неговата снимка беше 
най-голяма. Високият със златни зъби я показа особено тържествено и заяви, че 
животът е непрекъснат кръговрат, едно чародейно обновление, но нито Марчело 
Мастрояни, нито Марина успяха да разберат това. После моряците показаха снимки на 
къщи с дворчета, на дворчета с къщи и огради, на всичко заедно и всичко това заедно 
със съпруги и деца. 

Макар и пиян, Марчело Мастрояни се изуми от тази привързаност към съпруги, 
деца и домове. Представите му за моряците бяха съвсем други. Но, общо взето, 
вечерята минаваше приятно. Важно и съществено е да си изял един шницел и сега да 
си пиеш, да се разговаряш с хора от другия край на света, които имат къщи с градинки, 



бани, клозет на горния и клозет на долния етаж. Това вече може да се нарече живот, 
тъй горе-долу може... Марчело Мастрояни посочи приятелката си и заяви на моряците, 
че могат да си потанцуват, но те махнаха с ръка, изглежда, че ги интересуваше само 
виното. Напиха се повече, отколкото трябва. По едно време не можеха да намират 
джобовете си. Трудно ги намериха и при уреждането на сметката. Платиха с широка 
ръка и си тръгнаха внезапно пред учудените погледи на компаньорите. Шефът ги 
настигна и някъде между масите ги запита няма ли да се прави това-онова... Моряците 
махнаха повторно с ръце и напуснаха ресторантчето. 

Марчело Мастрояни се върна бавно при масата. Марина ядеше солени бадеми. 
Край нея имаше цяла бутилка вино, бадеми, цветята, купени за момичето, половин 
шницел и половин шоколадова торта. 

– Какво стана, защо си отидоха? 
– Знам ли? 
– Не ме харесаха. 
– Напротив. 
– Защо си отидоха? 
– Защото се натряскаха!... Тръгваме! 
– И ще оставим всичко на масата? 
– А ти как искаш?... Хайде! 
Марина стана и тръгна след своя партньор, но се върна и взе от масата първите 

цветя, които ѝ бяха подарили в живота. 
 


