
1 

 

Бягаща по плажа Пясъчна лъвица... 

(Герда сладко се усмихна…) 

 

 С „Орка“, курс 

източен, към Далян. 

 Лодките ни 

чакат. 

 Армадата в 

надпревара към Острова на костенурките. 
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… ставаше плитко, бяхме в широкото устие на река Далян… „Орка”, 

белият кораб, намали хода, шумно майнари котвата и се швартова с 

кърмата за ниския дървен пирс… 

прехвърлихме се в моторните лодки, с които щяхме да продължим 

нататък… оформи 

се една весела и устремена армада от лодки, надпреварващи се коя по-

бързо щеше да пристане на Острова на костенурките… ето го и него, нисък 

пясъчен остров, изглеждащ 

като коса, обрамчен с тръстики от страна на реката, там бяха и пирсовете, 

няколко на  

брой… наскачахме на кея и бързо се отправихме към плажа и прибоя… 

 

(Огромната руса костенурка Герда изящно с бавни и плавни махове 

плуваше към острова, където щеше да снесе свидните си рожби… днес бе 

зърнала на борда на белия кораб позната двойка, възрастен мъж, явно 

бивш моряк и руса жена на средна възраст 

…да, усмихна се тя, това бе същата двойка от Лаганас, от миналата 

година,от Закинтос… Герда сладко се усмихна и си спомни своя 

емоционален и верен Джони… 

къде ли бе сега нейният чаровник, последно бе на Галапагос, трябваше 

отдавна да е тука, но пък и никой от тях не бързаше за никъде…) 

 

… бе ни приповдигнато, радвахме се като деца, че сме на острова, където 

костенурките снасяха своите яйца, сред пясъци и дюни… Гери бе пред 

мене… изведнъж тя изхвърли джапанките си и побягна към водата… 

 

 Островът 

на костенурките Карета-Карета. 
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(Герда изплава на повърхността и видя същата руса жена да бяга по 

пясъка към нея… стана й малко смешно и мило едновременно, знаеше 

причината за странния й бяг, 

пясъкът бе много горещ… изведнъж бягащата срещу нея пясъчна лъвица 

рязко спря и погледите им се срещнаха… и двете се усмихнаха… жената 

силно извика на мъжа зад себе си и му посочи хоризонта…) 

 

 В завоите между 

тръстиките, река Далян. 

 

… бяхме особено въодушевени, хвърлихме се шумно в солената водата… 

морето ни обгърна с ласка… о, миг прекрасен …и двамата силно го 

обичахме, него, морето, синьото индиго… престоят кратък бе, отново бяг 

към вързаните ладии… отблъснахме от кея и гонитбата в завоите на 

реката, сред тръстиките, започна се отново… бяхме много шумна лодка, 

музиката здраво бичеше, танцувахме на бака… нагоре по река Далян… 

 

(„Апокалипсис сега”, лодката с американските войници в река Меконг… 

музиката здраво дъни „Сюзи Кю”и „Паинт ин блак”…бреговете 

тайнствено обвити в гъста тропична зеленина и палми… напрегната 

тишина на джунглата…) 

 Река Далян. 

 

… нагоре, нагоре по река Далян… минаваме своебразен пропускателен 

пункт с бариера 
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… високо в жълтеникавите скали от към левия борд причудливо и 

загадъчно се извисяват ликийските скални гробници… гонитбата, завоите 

и музиката продължават своя луд танц… град Далян, нисък обвит в 

зеленина и палми град… 

 Далян. 

 

(…не е Сайгон…) 

… след малко приставаме на дървен пирс… следват кални бани и къпане в 

сернист басейн… на връщане спираме отново в тръстиките край 

ликийските скални гробници… ето го и него вече, белият ни кораб, чака 

ни… слънцето бавно пада над иглолистните гори на остров „Парадайс” на 

входа на залива на Мармарис, 

пристигаме… екзотично красивият и неповторим Мармарис… едно щуро и 

ярко пътуване сред острови и море с най-красивото синьо на света, река, 

тръстики, палми, минало и спомени, емоции… незабравимо… 

 Ликийски скални гробници. 

 Ликийски скални гробници. 
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 Прибиране на залез слънце. 

 Остров „Парадайс“ на залез 

слънце. 

 

(Герда сладко се усмихна… тя знаеше, че пак щеше да ги види… те 

обичаха морето…)…   
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