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      Срещнах аз едно момиче на плажа в 6 сутринта. Лежеше, краката й заровени в пясъка, 

кожата й покрита със ситни мидички, придошли от прилива, а косата й се люшкаше от 

вятъра.  

      Слънцето тъкмо се показваше от своята сънена завивка и обливаше морето в 

преливащи се розови цветове. Гледката беше толкова красива, че мигновено се запечата в 

ума ми и остана там до края на живота ми. Обзе ме нещо спонтанно, исках да легна до 

момичето, да разбера какво мисли, какво чувства, да узная всичко за нея. Известно време 

лежахме един до друг върху пясъка, притихнали и наслаждаващи се на изгряващото 

слънце. След това тя проговори: 

      -  Обичам да идвам по това време тук на пясъка, срещу морето. Красотата на 

изгряващото слънце, която облива бурното море, ме успокоява. Кара ме да мисля за по- 

добри времена. Обичам самото море. Възхищавам му се, искам да съм като него. То е 

красиво, но и грозно и отмъстително, когато иска. То е бурно, когато е бясно, но и тихо, 

когато имаш нужда някой да чуе мислите ти. Изглежда ти плитко, но е много по-дълбоко 

от това, което си представяме, тази дълбочина едновременно ме плаши и интригува. 

Сменя цветовете си спрямо настроенията си... В него се крият толкова много тайни и 

истории, които може би няма никога да разберем. Морето ни обича, но и ни мрази заради 

това, което му причиняваме. Но каквото и да става, според мен то избира любовта пред 

омразата. За този избор го уважавам, не всеки може да избере любовта пред омразата, 

доброто пред злото. Морето е моето бягство от реалността, от събития, които ми се 

искаше да не са се случвали през живота ми, помага ми да продължа напред и да избирам 

любовта пред омразата. Като се замислиш, морето е като човек, има своите добри и лоши 

страни, и е пъзел от емоции и мисли като всеки човек.  

       Тя замлъкна и ме погледна. Нищо не я питах, нито отговорих нещо на признанието й. 

Не я питах от какво иска да избяга или какво я мъчи. Мисля, че тя имаше нужда от 

слушател, а не от човек, който ще й даде празни обещания, че всичко ще е наред. Затова 

само я погледнах и мисля, че очите ми й казаха всичко в този момент. Очите ни, те 

вещаеха нещо различно, нещо ново. 

       След тази сутрин всяка следваща се срещахме по същото време на същото място. 

Морето ни привличаше неудържимо, то беше нашата тайна, която нито можехме, нито 

искахме да разгадаем. То беше мечта, която не искахме да сбъднем, за да няма край. 
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