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ШОКОЛАД ЗА ШЕСТ ПЕНСА 
 
    Тя знаеше как да прави това и го правеше често. Не пропущаше минувач, 

освен ако не беше лондончанин. Западногерманските туристи също не я интересуваха. 
И едните, и другите разпознаваше веднага, защото бе необходимо, бяха я научили 
годините. Останалите не пропущаше. Тогава в дъното на очите ѝ се зареждаше 
далечна, интригуваща усмивка, която после ставаше очарователна (според нея). Накрая 
идваше повикването „хелоу“. Гостите на Лондон искаха да видят квартала Сохо и 
неизбежно минаваха по Дийнстрийт, където стоеше тя. 

    Тя стоеше мъничко настрана от ъгъла, вляво от магазинчето за дреболии, 
както ѝ подсказваше опитът. Немислимо бе да пропусне приближаването на полицай 
отляво и дясно, а на другата пресечка стояха аржентинката и корсиканката, които 
предупреждаваха честно, като искаха същото от нея. Полицията, особено когато не 
правеше акции, трудно се добираше до тях. Глоба плащаше сравнително рядко – два 
или три пъти в месеца. Това си вървеше открай време така, като наем за улицата, 
внасян в съда и вписван за актив на нисичкия полицай Соул... Другаде, другаде е 
бедата!... Младостта ѝ отлиташе. Някогашната розова кожа на лицето ѝ се бе опънала 
върху скулите, но отчайващо висеше под брадичката, сякаш тъкмо там тежаха 
годинките. По Дийнстрийт вече върлуваше младата смяна – момичета от 
Тихоокеанието, Пиринейския полуостров и Африка. Тя стърчеше между тях като 
последен мохикан на един приключен период, оръфана и оксиженирана, с усмивка, 
която разкрива евтини пломби. Ключа обикновено стискаше в дясната ръка и го 
показваше на по-интелигентните минувачи – виц, който понякога се оценяваше. 
Всичко знаеше тя, всичко използваше, не знаеше само как да възстанови свежестта си. 
Знаеше дори как да отвърне на тези, които ѝ напомняха, че е време да напусне тази 
улица и да се отправи към пристанището. Пред очите на полицаите тя винаги трябваше 
да върши нещо естествено – да пристъпя делово, да влиза в магазините, да потъва в 
туристическите групи и да разглежда с тях, сякаш за първи път вижда Сохо. Всяка 
жена може да стои тук неподвижно, само тя и нейните подобни не могат... 
Англичаните не даваха пари за тая работа. На нея ѝ се струваше, че те изобщо за нищо 
не дават пари. Западногерманските туристи се задоволяваха само да я снимат като 
забележителност на блестящия квартал в центъра на пуританския Лондон. 

    Улицата бе еднопосочна и потокът на колите се източваше само към 
Трафалгар скуер, тротоарите гъмжеха от хора, а пред синерамата винаги се трупаше 
най-пъстрата тълпа, която пиеше сокове или ближеше сладолед. Разбира се, жените 
бяха повече от мъжете в този идиотски град. 

    Тя ще си спомня винаги моминските години в Торино. Там мъжете 
преобладаваха по численост, просто беше забавно да се отклоняват предложенията за 
женитба. И никога няма да забрави първите стъпки в професията. Гордееше се, че не бе 
започнала обикновено: никой мъж не я бе изоставил, никакво любовно разочарование. 
Започна по наследство – такава беше майка ѝ, такава стана и тя – както синовете на 
лекарските фамилии стават лекари. Мама Клара ѝ предаде щафетата при едно 
заболяване, завеща ѝ обработен периметър от града – сред военни разрушения и глад. 
Но тогава имаше толкова много мъже!... 

    На всичко отгоре Лондон е столица на британската общност и на Дийнстрийт 
има жени от цял свят, с кожи от всички раси и смешения. Тя се губи между тях с 
оксиженираната си коса, наедряло лице, голяма уста и големи, недоспали очи. 

    – Хелоу! 
    Минаваше високо момче с чисто лице и чисти юношески очи. То чу поздрава 

и се спря. 
    – Искате ли да си услужите с моя ключ? 
    Момчето се усмихна. Страните му руменееха. 
    – Време е да видите света откъм очарователната му страна – чуруликаше тя. – 

Малко тренинг преди брака. 
    Някаква разтревожена жена изскочи от навалицата и обхвана ръката на 

младежа. В погледа ѝ кипеше омраза: 



    – Няма те ли си друга работа? 
    – Това ми е работата, мисис. 
    – Момчето ми никога няма да направи това. 
    – Някой ден ще дойде самò при мен, защото цени красотата. 
    Разярената майка помъкна сина си срещу навалицата. Аржентинката и 

корсиканката се смееха. 
    – Блестяща си, Джоана! – извика аржентинката. – Свалям ти шапка. 
    Корсиканката не можеше да проговори от смях. Дори когато клиентът я 

поведе с ръка на рамото ѝ, тя продължаваше да се смее и започна да му разказва 
случая. Веднага се появи “похитител” и на корсиканката. Преди да лумнат светлините, 
работата се усилваше. 

    Джоана остана сама, с предимство от стотина метра пред китайката и 
мулатката, застанали чак на другия ъгъл. В решителния час тези, които искаха любов, 
се появяваха почти изведнъж и омитаха „пиацата“. Джоана разбра, че вече я оглеждат 
и преценяват. Но те я подминаваха – търсеха нещо по-добро. Тя тръгваше подир тях, 
говореше им за удобствата на квартирата си, за това, че ще получат зряла праскова, а 
не зелени череши, от които изтръпват пломбите. След такива излияния ония за всеки 
случай се обръщаха да я погледнат още веднъж, но все пак отминаваха. Тя се 
оглеждаше най-вече за туристи от Близкия Изток, които бяха известни с по-широките 
си възгледи. 

    – Върви ли, Джоана? 
    Обърна се и видя Жозъф Миша – току-що станал от леглото, избръснат и 

окъпан, с блестяща бяла риза и вратовръзка с брилянт. Жозъф Миша получаваше две 
трети от Джоана и другите. Имаше слабост към ветеранката, към нейното чувство за 
хумор, затова не ѝ отнемаше ключа, казваше, че му е нужен асортимент. Някои 
клиенти предпочитаха тъкмо нея. 

    – Ако не днес, утре ще тръгне – отвърна оптимистично Джоана. 
    – Видяла ли си Соул? 
    – Не. Затъжих се за него. 
    – Чао! 
    Жозъф Миша тръгна към „жълтата раса“. Тя отново видя големия белег на 

врата му и отново се досети, че някой ден трябва да го попита откъде го е получил. 
Беше все още спокойна и чакаше да запалят светлините. Знаеше, че на електрическа 
светлина изглежда по-добре. 

    – Хелоу! 
    Мъжът повдигна дясната си вежда и Джоана му се извини. Та това е почти 

колега. 
    – Хелоу!... Господине, не желаете ли да изразходвате част от стипендията си в 

служба на любовта? 
    Младият индус поклати отрицателно глава, но все пак се усмихна заради 

дяволската ѝ находчивост. 
    – След туй ще служите по-предано на Англия!... 
    Студентът се раздразни и изчезна светкавично. 
    „Ставам язвителна – помисли си Джоана. – Наистина остарявам. Когато бях 

млада, нямах подобно чувство за хумор.“ 
    Наистина започваше да прилича на стар вълк, който губи сили, но заостря 

хитростта си. 
    Зададе се редицата на уличните музиканти. Тя послуша малко слоуфокса, 

поздрави изпълнителите и отново започна да дебне. Слоуфоксът изпълваше улицата и 
се издигаше към тъмнеещото небе, караше минувачите да си тактуват... 

    И все пак успя да избърза с няколко секунди. Джоана видя шлема на Соул и 
заднишком влезе в магазинчето. Полицаят я последва хладнокръвно. Изправи се зад 
гърба ѝ, постоя известно време и прошепна: 

    – Ще си купите ли нещо, госпожице? 
    Джоана не помръдна. Отвори чантата си и се зарови в нея. Измъкна монета с 

образа на Джордж шести: 
    – Шоколад за шест пенса!... 
    – Много ли ти се яде шоколад? 



    Соул шептеше. Проявяваше някаква деликатност. 
    – Рекох да се подсладя, Соул. Да ти купя ли шоколад? 
    – Какво чакаше на ъгъла? 
    – Аз? 
    – Ти. 
    – Аз... на ъгъла?... На теб известно ли ти е какво представлява един ъгъл? 

Бързах по улицата и ми се прияде шоколад. Не знам какво разбираш под ъгъл, но 
вярвам, че ти е известно какви жени висят по ъглите. 

    – Омръзна ми да те глобявам. С твои пари кметството вече строи мост. 
    – И ще ме повикате да го осветя, нали? 
    – Пакостиш ми... Довиждане. 
    – Чакай! 
    Соул е обърна. 
    – Отиваш ли си? 
    – Да. 
    – Без да ме глобиш? 
    – Бързам. 
    – Чакай! 
    – Какво има? 
    – Аз стоях на ъгъла и чаках. 
    – Какво чакаше? 
    – Тези, които имат нужда от мен... Ти трябва да ме глобиш. 
    – Да, но бързам. 
    – Тогава не си знаеш работата. Плащат ти да си гледаш работата. 
    – Хайде, хайде... 
    – Трябва да ми вземеш парите. 
    – Друг път. 
    – Полицейска човещина!... Колко? 
    – Бързам, ти казах. 
    – Не искам да ме съжаляваш!... Трябва да си платя глобата!... 
    Полицаят може би наистина бързаше и си излезе. 
    Джоана разкъса опаковката на шоколада. Захапа го и спокойно застана на 

ъгъла. Шоколадът горчеше. Някой я хвана под ръка. Човекът беше в добро настроение, 
бъбреше какво ли не и се чудеше защо не му отговарят. 

    – Джоана, здравей! – извика след нея Жозъф Миша. 
    В светлината на лампите тя наистина изглеждаше по-добре, вървеше с 

бъбривеца, а шоколадът в устата ѝ нагарчаше. 
 


