
СРЕЩА 

 

Облаците преплуваха морето и се изсипаха над града. Всички бързаха да се скрият, кой 
където намери за добре. Други свикнали да носят чадъри си с тях ги разпъваха и те 
цъфваха в различни нюанси. 

Таня – средна на ръст стройна млада дама, с прави кестеняви коси и кафяви очи, 

стоеше в чакалнята на жп гарата  в курортния град и чакаше дъждът да спре. Погледът 
й спря на една двойка на средна възраст, които се прегръщаха  и се смееха в захлас. 

„Трябва да имат някаква хубава вест!” – си помисли Таня. Може би и ние със Сергей 

ще бъдем толкова щастливи на тази възраст”. – не преставаше да  си мисли девойката. 

Влизащите пътници от следващия влак разсеяха мислите й. Дъждът продължаваше да 
се лее като из ведро. А тя трябваше да отиде и се настани в хотела. 

„По телевизията снощи казаха, че ще има преваляване за крагко и времето ще се 

оправи”. – С надежда  си мислеше тя. 

Постоянно поглеждаше джиесема си, да се увери колко е часа. Искаше първо да се 
настани в хотела, да си отпочине и чак утре да се обади на Сергей. 

„Сега няма да го безпокоя. Дъждът ми заложи капан и съм в малко 

затруднение.Можеше и тази вечер да се видим. Но искам срещата ни да се осъществи 
на плажа, както се бяхме разбрали по скайпа. Не съм имала такава среща. Ще бъде 
фантастично. Вече сме се виждали на екрана. Още от първия път го харесах. 

Интересно, как някоя мацка не си го е свила до сега на морето.  Такъв красавец”. 

- Извинете, може ли малко да се поместите. Пречите на минаването – обърна се към нея 
един господин с два сака. 

- Извинете! – трепна Таня и се измести към стената и мислите й отново излетяха в 

пространството на чакалнята и се заблъскаха в стъклата на прозорците. Искаха да се 
разходят навън по близкия булевард, който щеше да ги заведе до хотела. 

Дъждът бе спрял и облаците като луди хукнаха пред вятъра и небето се избистри до 

светло синьо каквито бяха очите на Сергей. А утре, толкова скоро щяха най-после да се 
запознаят лично. В мисли и разсъждения Таня стигна до хотела. Уморена от пътуването 
полегна да си отпочине и веднага пред очите й се яви Той. Ето го на плажа. Висок и 

строен за какъвто винаги е мечтала. А и нали не бяха съвсем непознати. Втурнаха се   
един срещу друг и се сграбчиха в топла прегръдка. Вдигна я на ръце. 

Това преживяване навярно щеше да продължи още, ако навън не беше адския шум от 

кола с развален аспух. 

Таня се опомни къде се намира и не след дълго слезе в ресторанта на хотела да вечеря. 
Веднага си представи, как утре той ще я покани на някой ресторант, където само той 



може да я изненада. А защо не и като във филмите да наеме целия ресторант само за 

тях двамата. Тук се позасмя и възрази на глас на самата себе си. 

- Е, може и в заведение да бъдем . приглади косата си, седна на една самотна маса и си 
поръча вечеря, отново погълната в мечти. 

„Личи си, че Сергей не е като Начо – софянеца, който още на първата среща ми 

заповяда: - Да се разберем още сега! Всеки да си знае задълженията! Плочките в 
кухнята и банята трябва да се мият всеки ден. Стъклата на прозорците, веднъж 

месечно! За готвенето ти се сещаш, че като жена ти влиза в задълженията, а и чинийте 
трябва също ти да миеш!” 

Таня го гледаше тогава в недоумение. Та той дори не бе я попитал – как е? Добре ли е 
със здравето. Не бе й оставил място тя да си помисли, дали го е харесала по външен вид 

не я попита, дали й е трепнало сърцето.” 

На сутринта отново се появиха няколко облачета, но това не трая дълго, защото 
лятното слънце готвеше поредната среща. Таня бе пропътувала 500 километра, за да се 

запознае с човека, който бе обещаващ и отговарящ на нейните изисквания. Нали се 
бяха запознали във фейсбука и с часове по-късно си говореха по скайпа. От много 

разговори и бе споделил, че няма търпение да се срещнат, че много я харесва. 

- Какво ще желаете? – попита келнерката на заведението в близост до плажа, където 
Таня се бе разбрала да се срещнат със Сергей. 

 Ще изчакам един приятел и тогава... 

Смятяше за не етично да не го изчака и сама да започне да пие  кафето. 

 Сергей! Сергей! – и тя му махна с ръка. 

- Здравей! – приближи се младият мъж, без да подаде ръка, нито да отвърне на дамата, 

която разпери ръце и го прегърна. Ръцете на Таня за поздрав увиснаха във въздуха.  

- Сядай, чакам те за кафе. 

- Аз вече пих в къщи. 

- Ами нищо, поръчай си нещо друго. 

- Няма,  няма. Хайде, че ще се заемат по-удобните места.на плажа – и посочи с ръка, в 
която държеше найлонов плик от който се показваше хавлиена кърпа. 

Таня се почувства сконфузено, че така стана, но тръгна с него към потока от хора, 

където всеки търсеше удобно място за настаняване. 

Морето бе тихо и спокойно, обещаващо безпроблемно плуване за неопитната девойка. 

- Дали да си вземем един чадър? – предложи тя. 



Той се направи на разсеян и нищо не отговори. 

- Ще влизаш ли в морето, че един от нас трябва да седи и пази багажа. 

Младата жена изненадана не отговори и тръгна срещу идващата вълна и заплава. 
Чакаше той да я последва, въпреки казаните от него думи. 

 Да нямаш някакъв проблем? Виждаш ми се напрегнат? – попита го загрижено 
тя. 

 Нищо ми няма! Всичко е наред. 
 Ти за колко време си тук? 
 Зависи – с усмивка отговори Таня. 
 От кой зависи. 
 Ами сети се кой ме е поканил. 

Сергей като, че се изплаши от нещо и реши да замълчи. 

 Това е знак да остана ли? 
 А, не, не съм казал такова нещо. 

Таня не доумяваше. От неговата вежливост, която показваше на скайпа нямаше и следа. 
Нейната кръв кипеше и бе настроена за неповторими весели дни от срещата със Сергей. 

Дори тайно си мечтаеше за по-сериозна връзка. 

Наближаваше дванадесет часа и Таня... 

- Сергей, хайде да отидем на някое капанче за обяд. А за вечеря да отидем на ресторант.  

- Няма нужда да ходим някъде, аз нося обяд. 

Младежа извади от дъното на чантата малко вързопче. Развърза четирите крайща на 

мъжката кърпа и от нея също така сконфузено грейнаха три червени домата и две 
филийки хляб. 

Таня се почуства притиснена и неловко, но трябваше да го преглътне 

по някакъв начин. 

„Може пък да няма пари? Или вече е безработен, а не го е споделил от неодобство с 
мен.” 

Истината бе в това, че не желаеше да има искрена връзка с момиче. Поведението на 
вълк единак го стягаше от ден на ден по-усилно и се превръщаше в страх. Със 
саможивия си характер бе отблъснал много момичета. А сега идваше ред да отблъсне с 

поведението си й Таня. Единственото му удоволствие бе разговора по скайпа.  

След една седмица Таня стоеше пред гишето за билети на ж.п. гарата продължила 
почивката си сама. Чакаха я 500 км до дома. Зарекла се повече никога да не се поддава 

на такива запознанства и срещи. 



 

 

 


