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Игра на надхитряване (Моряшки неволи по повод на една тъпа 

митническа наредба) 

 

На борда на един от 1500/2200-тонните моторни кораби на Параходство 

БМФ 

 

Някъде четох, че онзи, брадатият, Маркс де, писал, че в основата на 

всичко е стоката. И е прав, да знаеш. Навремето морските вземахме по 

деветдесет-сто лева заплата, по долар и шестдесет-седемдесет на ден, и то 

само когато сме зад граница, но всичко живо се натискаше да става моряк. 

Заради стоката. Купуваш си това-онова за вкъщи, фукнявиш се пред 

близки и познати с нафтова печка „Пицос”, с касетофон „Сони”, с перална 

машина „АЕГ” и ти набъбва душата от кеф, и забравяш как си ги събирал 

едно по едно доларчетата, че да ги купиш тези нещица. И за друго отиваше 

валутата – за разни парцалки, дрешки ще рече, на жената. За да се надуваш 

като излезеш под ръка с нея и виждаш как се зазяпват по блузката, по 

дънките, по обувчиците и прочие. Е, отделяше се по нещо и за продаване, 

че със стотина лева месечно не се живее, нали. Сложни неща са, затова ти 

казвам, че е бил прав онзи. В основата е стоката. 

Ще ти разправя по-подробно един случай, свързан със стоката, за да 

разбереш кое как беше, ти само извикай по една малка водка, че  е твой  

ред. 

 Част от екипажа на „Сопот”, 1973 г. 

Бяхме в Измир. На отиване разтоварихме някакви бали с тютюн, 

ходихме къде ходихме и на края на рейса пак цъфнахме на същия кей, за да 

дотоварим за България. Пак тютюн. Така ни каза старшията и Кирето, един 

приказливец от палубата, го изгледа – абе, старпом, що го разтоварвахме, 

като ще си го прибираме наново. Някой се изсмя, някой – не, но, да ти 

кажа, стана ни интересно. И загледахме началството – да видим като как 

ще ни го обясни. Не е нашият, ни бе казано. Товарим друг сорт. За 



 2 

производството на цигари се прави харман – от различни видове тютюн. 

На турците носим един сорт, за нас си  купуваме друг, какъвто ни е нужен. 

Закимахме с разбиране – такава била, значи, работата. А Кирето обобщи – 

стоката, с една дума, да върви, алъш веришът. Щото иначе можем и ние да 

си го отглеждаме. Старшият махна отвратено с ръка и ни заряза да си гледа 

работата. Да наблюдава как се подготвя хамбарът, че следобеда тютюнът 

щял да пристигне, стотина тона, не е кой знае колко, да го хвърлим вътре и 

– пайдос към Варна. 

След това обаче се случиха две неща. И двете на служебното 

събиране, което направи капитанът. Събра ни в долния салет, за да ни 

спусне информацията от България. Първото, че до вечеря сме пътници, 

което, впрочем, вече се знаеше, а второто – което ни бръкна в здравето – 

беше, че пристигнала спешна радиограма за промени в митническия 

режим. Така го каза, направи една физиономия сякаш има скомина, и 

кимна към домакина да ни ги разясни въпросните промени. Онзи се 

изправи, тури си очилата, извади листята със ситен текст и започна. 

 Служебно събиране на борда на 

„Перущица”, 1977 г. 

 

Преди малко пристигна, рече, радистът на секундата я напечата и я 

връчи на капитана, той – на мен. Обичаше ги той пространните изложения 

– с увод, изложение и заключение, така че ще се прехвърля направо на 

заключението. От днес трябвало всички членове на екипажите на 

български кораби да декларират на отделен ред в митническите си 

декларации закупените кожени изделия. За да им се слага мито. А, стига, 

бе! – изръмжа някой от по-отзад, а още по-отзад друг направо спомена 

майката. Не се разбра на домакина ли, на митниците ли, но май че беше 

така, безлично, адресирано към съдбата моряшка. Защото все ни 

прецакват. Навремето  имахме едни моряшки домакински книжки. На 
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първата страница пишеше от колко члена е домакинството и можеше да 

купуваш по определен брой от разните артикули за всеки член от 

съответното домакинство. 

Тогава изкярих, защото имам две сестри и една майка – значи по три 

комбинезона, по три блузки, по три чифта обувки и прочие. От което най-

много бяха доволни гаджетата. Щото правехме едни късички рейсчета, 

гит-гел до Сирия или Ливан, пък на женския състав на домакинството не 

му трябваха по куп комбинезони и тъй нататък. Още повече, че сестрите 

ми бяха още ученички в малките класове. Тъкмо поизраснаха и трябваше 

да отклонявам и за тях покупки, когато ги махнаха  тези книжки. После 

измислиха, че накупеното по стойност трябва да отговаря на спечелената 

за рейса валута. Значи ако отнякъде ти падне някой долар или германска 

марка, примерно, трябва някак си да натъманяваш цените, че да влезеш в 

калъпа. И се правеха кротки обсъждания преди попълването на 

декларациите, че да не се изложим. Нищо, че при тях беше капитализъм, 

свободно ценообразуване, значи, не можеше, да речем, един панталон да го 

купиш за два долара, а друг от екипажа да пише, че струвал, примерно, 

шест. 

 Част от екипажа на „Батак”, 1975 г. 

 

За някакви си секунди ми минаха всички тези работи през главата и 

ме отклони от тях Чечито, моят моторист, с когото правехме вахта, с 

неговото дълбоко въздъхване. То не беше обикновено въздъхване, сякаш 

душата му излезе някъде от дълбините, болката в нея изригна с него. 

Джиткаше едновременно с две гаджета и им беше купил по едно яке, а 

сега, освен че се бе охарчил, и мито трябваше да плаща. Още в началото на 

рейса ми се бе оплакал, че и двете – сякаш се познават и са се наговорили, 

четвърти, така ми  изохка – са му заръчали по едно кожено яке – едната 

черно, другата бежаво. И смирено завърши – ама няма как, ще се купува. 

Не пи цял рейс бира, не си заръча от шипшандлера нито уиски, нито 

цигари, щото, нали, не се поддържат лесно две жени. Аз с една  виждам 

зор и му се чудех на акъла. Защото и на мен не ми беше лесно.  
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Забравих в началото да ти спомена, че правех рейс с жена си. Два 

рейса преди това и аз не пих бира, и аз не заръчвах готини цигари да си 

окадя с нещо американско душата, спестявах. Като мравка трупах парици, 

та като дойде благоверната, горе-долу да се почувства човек. Нали веднъж 

на годината разрешаваха да я вземеш на плаване, заради това. Този рейс и  

аз се бях охарчил, не само Чечито. Мойта си беше заплюла кожух. Всички 

имат, издумваше от време на време с кротка усмивчица, макар че като 

крачех из улиците на Варна, не виждах всички да са с кожуси. Може и да 

виждах аз, но тя пък, явно, виждаше друго. Мерака си. Мечтата си.  

На отиване още с пристигането в Измир хванах боцмана, Стефко 

Маймуняка, и той ни поведе по неговите си капии. Сто години беше 

плавал из този тараф и познаваше тук май че повече хора отколкото в 

Гръцката махала, където беше израсъл. Отдавна се бяхме разбрали да 

дойде с мен и жена ми, за да свършим както трябва работата. Закрачихме, 

минавахме край различни дюкянчета и магазини, той кимаше, мяташе тук-

там по едно мараба, вдигаше на отделни места ръка за поздрав, но не 

спираше. Не бързай, промърморваше от време на време, ще я оправим 

работата.  

И наистина я оправихме. В едно безлично полумазе, където най-после 

хлътнахме, го посрещнаха ако не като син, най-малкото като близък 

роднина. Засуетиха се, дъртият турчин кресна нещо на младо момче, то 

изчезна на бегом, върна се с поднос със стъклени чашки, пълни с червен 

чай, извадиха отнякъде кесия емиш, седнахме и Маймуняка започна 

деловия разговор. Няколко думи знам на турски, но дори и аз разбрах, че 

руслото му не тече много гладко. Единият казваше, другият клатеше 

отрицателно глава, после обратно. Не знаех дали да посегна към чая, а  

жена ми взе да се оглежда притеснено наоколо. По някое време Маймуняка 

поде под ръка чорбаджията, кимна към нас с благоверната – пийте си чая, 

и хлътнаха в другото помещение. Появиха се след десетина минути – 

усмихнати и кажи-речи прегърнати. Олду – информира ме боцманът. 

Стана, значи. Сега ще вземе мярка на госпожата, ще оставиш двайсе-

трийсе долара  капаро и на връщане вземаш най-хубавия кожух, който 

може да се купи в Измир. Това към мен, а към нея – иди в другата стая с 

него да му покажеш какъв модел. Спогледахме се ние с мойта, а  

Маймуняка се разсмя – хайде, няма страшно, върви, върви. 

На връщане към парахода седнахме да почерпя. По една „Ефес” на нас 

двамата, кола – на жената. Наздраве – наздраве. Благодаря – няма нищо, 

четвърти. Отпи той, после леко се смръщи. Макар че беше зор – призна. Не 

ще амуджата да сваля цената, бе! Наложи се да му обещая това-онова, че 

да излезе сметката както я бяхме нагласили. Какво да му обещаеш, 

боцмане, изчурулика  пиленцето ми, на което Маймуняка само махна с 

ръка – мъжки работи, не те интересуват, важното е, че стана. А мойта, 

веднъж поела, продължи, този път малко напрегната – ами ние като му 
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оставихме онези пари без документ, без нищо, да не би… Няма страшно, 

прекъсна я боцманът, на връщане вземаме кожуха. 

Е, вземаме кожуха, но и плащаме мито. Това си помислих, докато  

домакинът завършваше монолога си. Той можеше и още да ломоти  

отпреде ни, но се сепна от погледа на барото, който гласеше – стига 

толкова. Заради този поглед вече наистина завърши – след отплаване всеки 

да мине през кабината ми да си вземе декларацията и да я поправи – тука  

тайфата наостри уши, помполитът нещо изръмжа, капитанът метна 

недобър поглед, – впрочем не да я поправя, смънка, а да допълни там, 

каквото трябва.  

След което събирането беше закрито. Зачакахме онези бали, но, най-

важното, заловихме се да обмисляме ситуацията. 

Аз се смъкнах до кабината да видя мойта как е. Добре беше. 

Наизвадила беше покупките, наредила ги беше на диванчето и им се 

радваше. Погледна ме смутено – ами, нали ще тръгваме, рекох да почна да 

ги опаковам вече… Рано е, почти изръмжах, още не сме натоварили, пък и 

път ни чака, не е аероплан… Още докато го изричам, и съжалих. Сещах се 

какво й е. Цял рейс все избираше – това за майка, това за племенницата, 

това за… Колежки, приятелки, рода. За всеки по някоя джиджавка. Защото, 

нали, освен уважението – че им е купила по някаква дреболия, че се е 

сетила, значи, за тях, има, знам го, нещо по-важно. Да им разправи, да се 

похвали, да изживее още веднъж  приключението. Знам го и затова 

съжалих на минутата за ръмженето си. И й обясних. За митото. 

Помръкна насреща ми, разбира се. Огледа с любов, направо с любов, 

кожуха, наистина чудесен кожух – с разните финтифлюшки отдолу и по 

ръкавите, с качулка, с това-онова и по нея, – но в погледа й се примеси и 

нещо като съжаление. Толкова лири дадохме, изрече тихо, а сега и още 

веднъж ще го плащаме… Хванах лицето й в шепа и надигнах главата й, за 

да се вгледам в очите й. Няма проблеми, казах, нали го хареса, това е най-

важното. А пък в главата ми чарковете все така не спираха да се въртят – 

как да я спретна работата, че да не плащаме за този, дето духа. И щото 

нямах излишни пари, и щото ми беше обидно да ме прецакват по такъв 

начин. Но това в кратуната ми, а на глас рекох – почвай ти, опаковай, аз ще 

мръдна горе да видя хайтите какво мислят по въпроса. Взех едно шише 

газирана вода, за да го оставя в хладилника в салета и да си взема студена, 

и излязох набързо. 

На палубата кой с кафе, кой с вода в ръка, се бяха скупчили 

свободните от вахта –  като кокошки пред буря, си помислих. На никого не 

му се оставаше сам. Подсъзнателно, така,  искахме да сме заедно – за  

успокоение, си казах, след кофтито новина всеки да усети, че не е сам. 

Щото бурята се беше задала. От мене нищо не вземат – тъкмо се пенявеше 

Кирето. Купил съм си едно яке, ще го облека и ще си го изнеса. Общ смях 

изпроводи думите му. Бе как ще го облечеш, бе главчо, процеди печално 
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някой, август месец е. Яке е това, не са комбинезони, като ония на  

Самоубиеца, дето ги навличаше на голо и минаваше през митницата.  

Закимахме. Знаехме го случая. Бай Христо турял два-три комбинезона 

отдолу, отгоре – ризата и прочие, и минавал. Да, ама го изпели и единия 

път митничарите му наредили – събличай се. Ама как, момчета, не си 

играйте, възрастен човек съм… Няма как, няма мак, събличай се! И 

лъснали връз пилешките му гърди дантелите и разните златни джуфки. 

Ами сега – разкискали се митничарите, сега какво правим. Какво правим – 

ококорил се насреща им Самоубиеца, обличаме се и продължаваме. Ами 

комбинезоните? Кво комбинезоните – аз така си ходя. Абе, да не си педал, 

бе! Може и да съм… Май че го пуснали – различни са версиите по случая.  

Зачакахме какво ще отвърне Кирето. Не обичаше да пада  по гръб и по 

сурата му се разбираше, че разсъждава усилено. Ще изчакам, бе – поднесе 

ни решението. Този рейс якето си остава в гардеробчето ми, като се върнем  

от следващия, вече ще е есен. Готово! – цъфна победоносна усмивка на 

устните му. Това е – пари за мито не давам. Става – съгласи се общността. 

По-точно – единият от мотористите, но пък  той беше само изразител на 

общото одобрение. Само трябва като бай Добри, беше ми боцман на 

предния параход, да вземаш мерки. Опъна от цигарата си и пое  с 

разясненията как е вземал боцманът му мерките си. 

Плавахме по линията до Англия, ще рече през два месеца се 

връщахме, разтоварвахме, товарехме каквото трябва и пак поемахме. 

Което значи, че през два месеца спирахме и на Гибралтар. И си купувахме 

от там от онези, гибралтарските палта. Сравнително евтино ги даваха, у 

нас тогава бяха много модерни, значи – търсеха се. По времето на 

домакинските книжки беше. Всеки си донесе и записа колкото му се 

полага, а другото се изнасяше по твоя начин, Кире. Само че и онези, от 

митницата, и те не пасат трева. Като минеш, и те оглеждаха. Ако палтото е 

с ръбовете както си е било сгънато – явно е стока и те шамаросват. 

Сеферясахме се ние и  ги разопаковахме овреме, да се разкарат ръбовете. 

Онези, обаче, нали ви казвам, не бяха вчерашни и като видят, че се задава 

някой с гибралтарско палто, взеха да му искат да обърне джобовете. 

Обръщаш, гледат – бели, чистички, ачик ново. И пак те шамаросват. Само 

бай Добри минаваше като бърз влак. Обръщай джобовете! Обръща. И 

изпадат стари билетчета, тютюн, дори и по някоя и друга стотинка. 

Минавай! Сетил се беше, значи, вървеше с крачка напред от тях. Ама стара 

школа, за всичко мислеше – завърши с въздишка разказът за  мерките и 

който си носеше, отпи от кафето и водата си, а който не си носеше, запали  

цигара – колкото да не е без хич. 

Прав е бил човекът да не оставя нищо на случайността, взе пак думата 

Кирето. Обичаше да е център на събиранията, преди малко безцеремонно 

го бяха изтикали от тази му позиция с лакърдията за гибралтарските палта 

и сега отново се провираше накъмто центъра. Правилно е постъпвал, но  



 7 

пък е важно и да се пази стоката нова, да не се поврежда, искам да кажа. Аз 

по едно време плавах на единия контейнеровоз, сновяхме между  Варна и 

Иличевск. Снабдявахме се с касинки от хайтите, дето ходеха до Бейрут, и 

ги транслирахме на братушките. По десетина-петнадесет касинки на човек, 

грубо сметнато, носехме, не разни промишлени количества. А бе, работата 

беше, че всички от Бейрут до Иличевск оставаха доволни – за всички се 

оцеждаше по нещо. Не много, колкото да ти излиза  водката без пари, ама 

то не е нищо, нали. Закимахме – как да е нищо, много си е добре даже. 

 „Самоков” – един от първите 

български контейнеровози, които сноват между Варна и Иличевск. 

 

А Кирето беше набрал скорост. Е, като пристигнехме, още на рейда 

давахме всичко, което носим, на бункеровчика, който идваше да ни зареди 

с гориво. Рублите на джоб и животът започва още с края на маневрата, 

както се казва. По отъпкани пътеки, ако ме разбирате. Само че единия път 

не дойде. Авария ли имал, абе нещо си, та взехме горивото на кея. Да де, 

ама ни останаха и касинките. А изнасянето им през тяхната митница е 

сложна работа. Само че не изнесеш ли, трябва да плащаш водката си от 

спестените пари. Е, аз изтеглих рубли от домакина, шубелия си падам, и 

поехме с Жоро, елтехник беше при нас. Колкото наближавахме портала, 

толкова повече се стягахме. Здравствуйте – здравствуйте. Носите ли нещо 

недекларирано – не, как може… А рубли имате ли – имаме. 

Тука показах половин пачка еднорублеви банкноти. Така ни ги даваха 

– нови новенички, за да може с един поглед само служебните им лица да 

установяват кое  как е. Почти се ухилих на въпроса му – обикновено както 
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ги вземахме от домакина – новички и девствени, така и ги връщахме 

вечерта. Защото си имахме наши си, изработени по втория начин, от които 

харчехме, а тези бяха  нещо като документ за благонадеждност пред 

руските митничари. Само че този път явно  им се пишеше път на моите 

скъпи рублички, нямаше да ги връщам вечерта. Не се захилих, разбира се, 

не й прилича несериозно отношение на една среща с властта. Запитаха, 

отговорихме и това беше. Минавайте! Минахме. Закрачихме  към 

автобусната спирка. Поглеждам по едно време – на Жоро отпред на белите 

му дънки се появило червено петънце. Поглеждам след малко – вече е 

петно. Какво става, питам. Не питай – отвръща – порязал съм се. Кво? 

Малко касинки запасах на голо, под слипа, и от лентичките им ми се е 

порязало пикалото. Боли ли – питам. Той клати глава – а бе не боли чак 

толкова, но отиде стоката. Кой ще ми купи  окървавени касинки… 

Разбирате ли – като едното нищо ще остане без инструмент, ама си мисли 

за стоката.  

В друг момент щяхме да се разсмеем, обикновено историите на 

Кирето водеха до взрив от смях, но сега не ни се видя смешно. Изгорял 

човекът, както се задаваше да изгорим и ние с нашите си кожени изделия. 

Щото всеки си беше накупил нещичко. Рядко минавахме през Турция, пък 

тука беше най-евтинко, така че всеки имаше поръчка – от жена, от гадже, 

от приятел. И е естествено, че никой не се разсмя. 

Като стана дума за касинки, аз да ви разправя … – започна някой по-

нататък от тайфата, но ни сепна гласът на старпома. Хайде, омитайте се от 

палубата, кресна откъмто мостика, стоката идва. Ей, все за стока става 

дума, бе! Да беше го казал товарът, нали е същото, да не хвърля сол на 

раната… Разотидохме се, да не вземе сега пък да се изтърси някоя бала 

върху ни. Всеки с мислите си, с кроежите си. 

Може да се каже, че нататък нещата си поеха както всеки друг път на 

пристанище. Натовариха какво имаха да товарят, хайтите от палубата 

затвориха хамбарите, ние от машината спретнахме чарковете си за 

отплаване, почна и свърши маневрата, дойде ред и на вахтата ми. Оставих 

жената да си пакетира нещата, не отвърнах нищичко на питанията й като 

как ще стане работата с кожуха ни, само махнах с ръка – все ще измислим 

нещо! – и се спуснах в машинното. Огледахме каквото се полага, 

стиснахме си ръцете с втория механик и моториста му и поехме вахтата. 

Чечито направи кафе, запалихме цигара, но за разлика от друг път не 

развързахме торбата с лакърдии. Мислехме. 

По едно време, май беше вече на втората цигара, моичкият ме сбута. 

Да ти кажа аз как смятам да я спретна работата. Мацките ще си изнесат 

якетата. Едната вечер ще извикам едната на парахода, друга вечер – 

другата. В следобеден час ще ги виквам, а накъмто девет-десет часа ще ги 

изпращам. Те не са дебели якета, не се набиват много-много в очи, а пък и 

привечер става леко хладно. А? Поклатих глава скептично, а той ме разбра 
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и направи фасон. Явно, не става, нали? Така промърмори, а пък очакваше 

да му кажа, че става. Само че защо да го лъжа? Пък и, ако трябва да съм 

честен, въобще не ми пукаше за неговите си якета за двете му гаджета. 

Имах си да решавам моите си дертове. 

 На мостика на „Котел”, 1977 г. 

 

Домакинът разнесе по кабините декларациите, този път не изчака да 

ходим ние да си ги вземаме, остави ни и по една непопълнена – абе, да ги 

попълнете както се полага, обясни, да няма изтривания, задрасквания и  

прочие. Даваше ни, демек, ишмар да си натъкмим нещата както си искаме. 

И то, очевадно, си беше по благоволение отгоре. От капитана и помполита. 

Щото каквито и да са по длъжност, все пак са моряци и разбираха, че една 

такава наредба, в последния час, е неправилна. Не можеха, ясно е, да го 

изрекат на всеослушание, но пращаха домакина с неговите си усуквации да 

ни отвори очите. 

А бе, усуквации, ама кожухът си беше налице, месецът беше август, 

оставаха две вахти до Варна. И главата ми заплашваше да се пръсне. Като 

пристигнахме, оставиха ни на рейда. Този път като никой път нямаше 

натискане кои да слязат първа смяна на брега. Обикновено първата смяна  

кяри – прекарва повече време вкъщи. Друг път се пускаха какви ли не 

лафове, правеха се какви ли финтове кои да хукнат с първата рейдова 

лодка. Този път – не. Всеки искаше да изчака, да види кое как ще мине, да 

застанем на кей, да се поослушаме. Не разбрах кой какво е писал в 

декларацията си, дали въобще е декларирал кожено изделие, не вървеше и 

да питам. И мене не ме питаха. Всеки се спасяваше по единично. Така или 

иначе, аз, понеже съм с придружаващо лице, бях категорично в първата 

група. Малка група, защото повечето си измислиха по нещо да правят на 

парахода, дори го оформиха като трудов героизъм – демек да си свършим 

ние работата, пък ако остане време – ще почиваме, ще отидем да си видим 

близките. Бре! 
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 Рейдовата лодка „Делфин”, 1977 г. 

 

Запърпори моторчето на рейдовата лодка и с всеки негов такт 

забързваше и тактуването на сърцето ми. Застанахме на кея, всеки си 

вдигна пакетите, торбите, чантите и се затътрихме накъмто митницата. 

Жена ми крачеше до мен със ситни стъпчици и го нямаше онова 

оживление в погледа й, което грееше, преди да ни  съобщят за онази 

наредба. Беше ме питала какво ще правим, а аз й се бях сопнал да не му 

мисли, всичко ще бъде наред и само да се моли да идва по-бързо зимата, че 

да си подноси проклетия кожух. Ама как, се бе опитала да задълбае по 

темата, ще му плащаме ли мито, на което бях скръцнал – ще видим, 

каквото дойде. И толкова. Е, сега  идеше ред да разберем. 

Изтикаха ме най-отпред – уж, нали, дамите са с предимство, но си 

знаех, че просто отлагат момента, пък и да видят като как ще мина аз. 

Наредихме си багажа, митничарят разлисти декларацията, хвърли й едно 

око отгоре-отгоре, после се върна пак отначало, по едно време се зачете. 

Погледна ме, погледна и жена ми и пак се зачете. М-да, промърмори, 

всичко е наред, искам само да видя  номер шести от декларацията – 

изгледа ме, закова с очи жена ми и прочете, според мен на доста висок 

глас: дамско зимно топло палто, това е номер шест. Дори се позахили – 

такова чудо не съм виждал: дамско зимно топло палто. Мойта направо се 

смали, ще речеш мишле, спипано от тлъст котарак. Аз направих знак – 

няма проблем, и посегнах към номер шести. Нарочно не бях писал кожуха 

нито в началото на списъка, нито в края. Една тиха надежда ме беше 

тласнала да го спретна така – може  би пък няма да вземат да ровят, а? Не 

би. 

Посегнах, разопаковах хартията и пред очите ни лъсна невероятният 

кожух. Митничарят ме изгледа, посегна и той, опипа записаното под номер 

шест и после насочи очи към госпожата ми. Замисли се. Сигурно е било  
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някоя и друга секунда, но ми се стори вечност. Дамско зимно топло палто, 

проточи, гледай ти… Мама им и амуджи, виж ги ти, също като кожух са го 

направили. Като истински кожух. Ако не беше написано какво е, нямаше 

да го различа. Отзад от опашката хайтите протягаха шии и преглъщаха на 

сухо, направо на корморани се бяха превърнали. И всички мълчахме. 

Времето, което си беше дал митничарят за размисъл, явно изтече, защото 

той в края на краищата кимна – ами добре, видях го. Тури печата на 

декларацията ми и поклати глава – човек се учи докато е жив. Да беше 

кожух, трябваше да платиш мито, ама сега няма за какво. Следващият. 

Загърнах набързо номер шест, не го и връзвах дори пакета, забърсах 

торбите, найлоните, чантата и прочие в изведнъж лумнало желание да 

поема колкото може по-скоро към изхода. Не за друго – да освободя място 

за следващия. А служителят от митницата търпеливо ме изчака, само по 

едно време пак разгърна документа – четвърти механик си, значи. Кимнах 

– да, да, четвърти механик съм. Не си за механик ти, поклати глава 

човекът, за писател си. Виж как си стъкмил думите – ще речеш начало на 

стихотворение. Хем е така, хем… Махна с ръка, не довърши. Набута 

хартията в ръцете ми, май че се позасмя, и пак повтори – следващият. 

Сбутах моята да не се мотае и забързахме към вратата. Докато 

излезем, усещах погледа му в гърба си, направо ми прогори дупка в ризата.  

Да не забравя – след два месеца отмениха тъпата наредба. 

 

Любен ЛЮБЕНОВ 

 


