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До Севастопол и обратно в годините, когато Крим беше украински 

 

От 1975 до 1991 г. работех в КРЗ „Флотски арсенал“. Това време 

съвпадна с все по увеличаващото се количество на идващите за ремонт у 

нас съветски кораби. Едновременно с това нарастваше и броят на 

съветските представители. В началото те биваха командировани по за 

година, две, докато броят на В.П. (военните представители) нарасна, а 

едновременно с това се създаде и щаб на групата съветски кораби, 

намиращи се на ремонт у нас. Търговските кораби още с постройката и 

после се наблюдават от съответните Корабни регистри. При военните 

кораби това го няма. А и за какво ти е класифицираща компетентна 

организация за кораб, който никой няма да го застрахова и е построен или 

да победи, или да загине в бой с противника. Но когато му предстои 

ремонт, той се съгласува със съответния Технически отдел на флота към 

който принадлежи, който отпуска средствата за ремонт и всички ремонтни 

дейности се съгласуват с него. В нашия случай, това се извършваше със 

съдействието на съответните съветски специалисти. А щабът се 

занимаваше с чисто служебните въпроси, касаещи корабите и съответно 

съдействаше на завода при работата с отделните екипажи. 

        Така се случи, че квартирата ми беше в един блок с апартаментите на 

съветските специалисти, а щабът получи квартири в друг блок, наблизо. 

Бяхме близки по възраст и звания. Децата им, които бяха ученици в 

средните класове, учеха в интернати – в София, или в Плевен. Дори децата 

от началните класове учеха в училище към консулството, въпреки че във 

Варна има Руско училище, където се преподава на руски. Ама в него току 

виж научили някои неща, които се разминават с това, което трябва да знаят 

бъдещите съветски граждани. Като започнеш от азбуката чия е и стигнеш 

до въпроса – „от кого са ни освободили на 09.09.1944 година“. А колко 

други неща научаваха докато бяха тука! Като почнеш от това, че сме 

създали държава далеч преди тях и първи сме приели християнството, и 

стигнеш до съвремието. Как така, хем сме социалистическа държава, пък 

имаме две парламентарно представени партии. Защо всички къщи в селата, 

в малките, че и в големите градове са частни. Че много от гражданите имат 

лични апартаменти. Как така имущество за 6100 лева (толкова беше цената 

на „Лада“-та), стои на улицата. Че свободно си правим вино и варим ракия 

и т. н. Че даже междуселските пътища са асфалтирани, и по-голямата част 

от селските улици също. 

През тези години Севастопол беше затворен град и в него можеше да 

се влезе само с военен кораб. Разбира се, че съпругите на офицерите бързо 



 2 

се сприятелиха с нашите и ние почти всекидневно се събирахме и 

общувахме семейно. Те също обичаха да се похвалят, още по вече, че ние 

едва ли щяхме семейно да отидем там. Когато идваше време да си заминат, 

изпращахме ги с подаръци, да им напомнят кога са били тук и с пожелания 

да се видим отново. Моята съпруга беше оптимист и винаги им казваше. 

„Все един ден ще Ви дойдем на гости.“ 

Настъпиха промените след 1989 г. Някои от съпругите на бившите 

вече съветски офицери можаха да дойдат отново във Варна с „куфарните“ 

автобуси. Дойде време, Украйна стана самостоятелна държава, Севастопол 

бе под аренда от Руската федерация и в него, както преди, бе базиран 

Руския черноморски флот, но стана свободен град. И сега вече и ние 

можехме да отидем при тях на гости. Поканите, разбира се, не закъсняха. 

Аз отдавна бях напуснал завода, работех като механик в Параходство БМФ 

и вече бях ходил не веднъж в южно-руските градове, и дори в 

пристанищата на Керч и Феодосия. 

      Дойде лятото на 2003 г. Почивките ми бяха през юли и август. Обадих 

се на Любо (инспектор личен състав за механиците), че за 20 дни ще бъда в 

Крим. Приглашението (документът, изпратен от тези, на които ще 

гостуваме и без което не можем да получим визи), беше получено. С него 

отидох в украинското консулство и подадох молба за издаване на визи. За 

визите бе необходимо да подчертая ще минавам ли през Румъния и 

Молдова или не. Със съпругата ми бяхме решили да отидем с ферибота. 

Беше малко по-скъпичко, но по-комфортно. Връщането разчитахме да 

стане пак по море. Като подадох документите, необходими за получаване 

на виза, служителката в консулството любезно ми каза , че за мен поради 

навършени 60 години, визата е безплатна. Ето нещо положително, че съм в 

пенсионна възраст. Сега оставаше да уредя пътуването с ферибота. 

Най-близкият по дата ферибот, тръгващ от Варна, бе украински. Да 

чакам за български означаваше загубени още поне 7 дни. Трябваше да 

открия къде е тяхното представителство. Оказа се невзрачен офис близо до 

улица „Баба Рада“. Как да е запазих място, разбрах датата и часа, когато 

трябва да съм там. Нашите приятели от Севастопол, се бяха погрижили 

чрез свои познати, същите да ни посрещнат в Иличевск, да ни осигурят 

билети за рейса от Одеса за Севастопол и транспорт до Одеса. Всичко бе 

разчетено, но не всичко може да се предвиди. 

Отидохме на Фериботното пристанище, както ни казаха, поне два 

часа преди контролата. Минахме през митническата проверка и се качихме 

на ферибота. Настаняването и плащането ставаше на борда на кораба. Като 

разбра от старпома, че имат свободна първокласна кабина, съпругата ми 
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поиска да се настаним в нея. Тя беше на горната палуба и на левия борд, 

така че щяхме да гледаме към брега. Не можех да й откажа, въпреки че 

беше по-скъпа от нормалните, платих и се настанихме в нея. Беше ни казан 

часа и мястото за храна, цената за която влизаше в билета. 

      Както често става по незнайни причини, тръгването се забави с около 4 

часа. Слънцето беше отишло вече доста ниско на запад, когато потеглихме 

от кея. Скоро околните селища бяха огрени от електрическите светлини. 

Главните двигатели бяха зад нас и шумът от тях не се усещаше. А времето 

беше като по поръчка. Топло, без вятър и тихо, спокойно море. Само едно 

ме притесняваше. Пристигането щеше да е по късно от отбелязаното. За 

първи път пътувах с кораб, без да нося вахта или някаква друга 

отговорност. Бях пасажер, гледах да не закъснея за столовата, и се 

наслаждавах на своето безгрижие. 

     По време на вечерята и закуската се видяхме и с останалите пътници. 

Имаше няколко двойки от смесени бракове, които отиваха на гости на 

тъщата. Дори пътуваха с колите си. Аз познавах Иличевск. Бях излизал не 

един път и зиме и лете из града. Виждал бях къде застават фериботите. 

Одеса ми бе позната още от август 1965 г., когато като стажант бях ходил 

там два пъти и после през 1969 г. през един студен февруарски ден бях на 

гости на приятелско семейство близо седмица, но тогава пътувах с влак. 

Тогава видях за пръв път пристанището и корабите сковани от леда. Знаех 

забележителностите на града и най-вече прочутите и известни и от 

„блатните” песни улици „Дерибасовска” и „ Молдованка“. Въпреки 

политическите промени, имената на тези улици си оставаха същите. 

      Знаех как украинските митничари и граничари се държат по време на 

проверки и бях подготвил съпругата си да не се изненада от ровенето в 

багажите, особено стриктното им отношение към носената от нас валута и 

да си просят каквото им се хареса – като подарък, или ако е шоколадче  -  

„за децата“. 

     Пристигнахме малко след обяд. Докато дойде и мине контролата отиде 

още един час. Все още имаше шанс да хванем автобуса. Той тръгваше от 

автогарата в 18.30, а до там беше около час път. Докато ни разрешат да 

слезем от кораба и в група да се отправим към сградата на митническата и 

граничната служби, вече минаваше 15.30 часа. Когато пристигнахме там, 

се оказа, че трябваше да попълним декларации, които бяха написани само 

на украински. Освен това се налагаше да се плати и такса „апарел“. Нямах 

кола и на кораба се бях качил и слязъл по трапа, но такъв бил редът.  

Трябваше да се сменят и долари, за да се плати таксата, която не бе повече 

от около 5 лева на човек. 
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Как да е, смених долари за гривни, платих нужната такса и почнах да 

се мъча да разбера какво се иска от мен да впиша в тази декларация. Там 

освен, кога, къде и защо съм роден, трябваше да се отбележи и цел на 

пристигането, идвал ли съм преди и ако да, то защо, както и какво нося и 

каква валута имам. Описах валутата, дето се казва, до стотинка. Някои от 

графите се оказа, че не съм ги разтълкувал правилно. Не зная защо, но нас 

ни оставиха последни от групата. Когато дойде нашия ред, първо 

прегледаха декларациите. За моя изненада проверяващият закръгли 

записаната сума до близките нули и поправи грешките. Останах приятно 

изненадан. Оказва  се, че когато проверяват нас – моряците, митническите 

и гранични служители се държат по един начин, а по друг към 

пристигащите като гости. 

Съпругата ми вече бе понабрала скорост и тъй като говореше руския 

по-свободно и от мен, знаейки го и с жаргона, вече бе успяла да каже на 

проверяващия, че също е от полицията и са почти колеги. Тя работеше към 

следствието, а по едно време те имаха и военни звания, така , че почти не 

лъжеше. До отваряне на чантите ни, не се стигна. Когато те минаваха през 

рентгена са видя на екрана, че броя на бутилките малко надминава, този на 

разрешените и проверяващия с усмивка запита: „Сколько бутылочки 

эсть?“ - „Сколько надо“, бе моят отговор, на който той се засмя, подписа и 

ни пусна. Дадоха ни и пропуск за влизане и излизане в пристанището. Не 

помня как, но останаха в мен и много ми послужиха при връщането. На 

портала жената която ни очакваше вече се бе притеснила. Нямахме 

никакъв шанс да хванем рейса и билетите ни изгаряха. Шофьорът на 

колата, неин познат, бе възрастен мъж. И той търпеливо бе чакал по вече 

от два часа, докато ни пуснат. 

     Пътувахме към Одеса без да бързаме. Рейса го бяхме изтървали. По 

предложение и на дамата, която ни посрещна, решихме първо да минем 

през автогарата,  за да си осигурим билети за следващият ден и след това 

да ни оставят в някой хотел в центъра на града. Покрай пътя се виждаха 

вилите на новите богаташи. Големи постройки, строени без да се жалят 

парите, но по-голямата част от тях изглеждаха кичозни и претрупани с 

неясна архитектура и стил. Посрещачите ни също не скриваха своето 

отрицателно отношение към тези новобогаташки вили. Скоро навлязохме в 

чертите на града и спряхме на неголемия паркинг до автогарата. Имахме 

късмет. Върнахме закупените билети като ни възстановиха 80 % от тяхната 

стойност и си взехме билети за следващият ден. Автобусът тръгваше от 

автогарата в 18.30 часа. Следващата спирка бе пред един от старите хотели 

в центъра на града. Дадохме паспортите на рецепцията попълнихме 



 5 

регистрационните бланки, платихме и получихме ключа от стаята. Време 

беше да благодарим на посрещачите си с една бутилка от все още любимия 

за тях коняк „Слънчев бряг“. 

        Със съпругата ми не бяхме уморени, но бяхме гладни и за това 

побързахме да си намерим място на някоя маса в един от близките 

ресторанти. А те бяха наредени по улицата и в топлата лятна вечер, мамеха 

с уханието на ястията. След като келнерът любезно ни предостави листа с 

менюто, за да си изберем нещо за вечеря, съпругата ми побърза да хвърли 

поглед на вината, на които е голям любител и познавач и като видя, че има 

български марки, поиска едно бяло вино от предлаганите. И тук се сблъска 

с реалността – разликата между написаното и наличното. Накрая се оказа, 

че имат само молдовски и украински вина и то доста ограничен избор. 

Тогава, без да ме пита, поръча две бири като подчерта от най-хубавата им 

бира. Неведнъж съм бивал в украинските пристанища, знаех и бях виждал 

някои от триковете им, а за одеситите, славата им се носи навред. Показах 

на съпругата ми цената на някои от предлаганите напитки. Сред тях имаше 

и френска минерална вода, цената на която беше около 100 долара. А като 

ти донесе чашата с бира доказвай, че не е вносна, а обикновена тяхна бира. 

       Следващия ден използвахме да разгледаме града. Не можеше да не 

покаже на съпругата си паметника на Ришельо (не на кардинала от романа 

на Дюма, а този на племенника му), Потьомкинската лестница, където е 

сниман знаменитият филм за бунта на крайцера, а в по ново време - 

филмът „Де жа вю“, Одеската опера и сградата на някогашната съветска 

китоловна флотилия. Дойде време да отидем на автогарата. Чакаха ни 

около 700 км път с автобуса. Добре, че до Симферопол е равнина. 

     Автобусът, който по думите им е „шикарен“, се оказа старичък 

„Икарус“, останал от съветско време. Добре, че бе без ремарке. 

Потеглихме навреме. Докато се измъкнем от града, мина повече от час. 

Пътувахме към Николаев – сега вече прекръстен на Миколаев. Когато 

пристигнахме на автогарата, вече се мръкваше. За моя изненада, вместо да 

тръгнем за Херсон, ние се отправихме на североизток към Нова Каховка. 

Явно в тази част на реката Днепър нямаше мостове, а вечер паромите 

(фериботите), ако имаше такива, то те явно не работеха. Спирките бяха на 

около 2 часа път. Бензиностанциите, които бяха по маршрута ни, бяха 

далеч от нашите, а да не говорим за тези в нашите съседи, където има 

достатъчни тоалетни. 

Автогарите, ако можеха да се нарекат така, вечерта не бяха отворени. 

Тоалетните бяха външни, но никой от спътниците ни, не отиваше в тях. 

Вече бе достатъчно тъмно и мъжете отиваха в близките храсти, а жените от 
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другата страна на тоалетните. На малкото площадче, което не бе дори 

асфалтирано, добре че бе сухо и нямаше кал, на малки масички момичета и 

тетки, бяха наредили скромните си вареники и предлагаха кафе от големи 

кани в пластмасови чаши за еднократна употреба. И това се повтаряше на 

всичките спирки, независимо колко е часът. Горките женици трябваше с 

часове да чакат идването на преминаващите автобуси. 

       Често пътят се пресичаше с жп линията, но никъде нямаше надлези 

или подлези, нито на прелезите, нито при пресичане с другите главни 

пътища. Понякога имаше кръгово движение за избягване на кръстовищата. 

Но за сметка на това имаше много контролни пунктове. Минавахме покрай 

или през села. Виждаха се малките дъсчени тараби на оградите и дърветата 

в дворовете, но къщите и покривите им почти не се виждаха. Те бяха 

едноетажни, ниски и се скриваха от дърветата. Ако помните какви бяха 

къщите в Казашко до началото на 60-те години, тези бяха  такива. Днепър 

преминахме по стената на водохранилището, след което поехме на 

югоизток към Чаплинка и след Армянск с големите заводи за преработка 

на боксит, преминахме в Крим. В Симферопол, столицата на автономния 

Крим, пристигнахме на разсъмване. Автогарата бе в центъра. Почивката 

щеше да бъде по-голяма, след което пътят щеше да премине през 

хълмовете преди да стигнем до Севастопол. Седящите зад нас поляци, 

които през цялото време не спряха да си говорят и не ни оставиха да спим, 

бяха слезли след като отминахме Каховка. А то през цялото време 

слушахме зад гърба си „бже“, „пше“, „ гже“ и „цо-о“. Как не им се 

връзваха езиците от изговарянето на толкова шипящи съгласни наведнъж, 

не знам. 

Като слязохме от автобуса, първата ни работа бе да отидем до 

тоалетната. Тук не можеше да се ходи по храстите. Изпреварих съпругата 

и като се върнах, тя ме попита искат ли копейки и колко струва. При нас 

нямаше никой на входа. Допуснахме, че и там няма да има някой, поради 

ранното време. Бях разказвал на съпругата си какво да очаква в тоалета, но 

видяното явно е надхвърлило въображението й. Тя се върна след малко, 

поиска копейки и после ми разказа какво е било. Влиза тя в женския 

тоалет, но се оказва, че има жена, която веднага поискала да даде таксата. 

Съпругата ми й отговорила, че после ще плати и продължила, за да се спре 

ошашавена. На открилия се коридор, от ляво и от дясно, на едно стъпало 

височина, с малки, нямащи и метър стени, без никакви врати били местата 

където, тук вече няма как да Ви го опиша, Вие си представете сами в какви 

пози са били жените, които се облекчавали пред погледа на 

преминаващите и гледайки се една друга... 
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Спомнете си снимките с двойките гърнета по време на зимните игри 

в Сочи. Европейците бяха изненадани от решението на архитектите, 

защото явно не са виждали римските тоалетни, в които докато си вършиш 

работата, може да си побъбриш със съседа или да обсъдите някоя сделка. 

Нима може да смятаме римляните за ниско културни?! Просто въпрос на 

гледна точка. След като намерила свободно място най накрая, съпругата 

ми просто избягала от местото. Като взема нужните копейки, тя се върна, 

за да си плати, с което окончателно изумила тетката на входа, която не е 

можела да повярва на станалото. 

           На автогарата в Севастопол ни чакаха двете семейства, които ни 

бяха поканили, осигурили „приглашенията“ и при които щяхме да сме на 

квартира. Няма да Ви отегчавам с разкази за времето, през което бяхме 

там. Ще кажа само, че почти всяка вечер бяхме на гости на някое от 

познатите ни семействата, а те бяха няколко, а през ден си вземахме 

билети за еднодневни екскурзии по Крим. Нашите приятели се стараеха 

всичко да ни е наред. Трапезите биваха отрупани с водка, сельодка и 

всякакви закуски, както и с обилни вечери. Имах изключителната 

възможност да бъда на празника на Деня на Военноморския флот, който 

това лято се празнуваше за първи път съвместно от двата флота – руският 

и украинският. Пълния запис от парада съм го дал на Военноморския 

музей - Варна. 

         Не може да не спомена за татарите, голяма част от които се бяха 

завърнали в родината на бащите и дедите си. В селата, където живееха, се 

отличаваха от проруското население с големите се на два и три етажа 

тухлени къщи с бетонни плочи. Дворовете, както и пространството пред 

тях, бе подредено и обработено, виждаха се засети зеленчуци и плодни 

дръвчета. По крайбрежието на много места се виждаше мирно, с  плакати , 

да протестират и да искат да им се върнат имотите, голяма част от които 

отдавна бяха застроени от санаториуми и други почивни станции, сега 

постепенно заграбвани от местната мафия. Преди разпадането на 

Съветския съюз, Крим се славеше като „здравницата на СССР“. 

      Дойде време да се връщаме. И нито домакините, нито ние очаквахме, 

че обратният път ще бъде цяла одисея. Преди да си купим билети за 

автобуса, трябваше да знаем кога ще има ферибот за Варна. Когато  

потвърдиха на нашето запитване от Пристанището на Иличевск, че ще има 

ферибот, то имахме два дена, за да бъдем в порта. На автогарата имаше 

голяма опашка, и повечето бяха за автобуса за Одеса. Можах да взема едни 

от последните билети. 
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      В деня на тръгването, на автогарата забелязах, че двамата старци - 

шофьори на „Икаруса“ (пак нямахме шанса да пътуваме с другия автобус , 

който бил „Мерцедес“), се въртяха около дясната задна гума и нещо се 

мъчеха да оправят. Приятелите дойдоха да ни изпратят, като си обещахме 

взаимно пак да се видим. Само че през изминалите години на няколко пъти 

се виждах със зетя на едните, неговото семейство и двете му деца. Малкото 

бе героят, който си сряза лявата ръка, вечерта преди свършване на смяната, 

както и с дъщерята на другото семейство. С приятелите все така се 

виждаме и чуваме по „скайпа“. 

        С малко закъснения рейсът все пак потегли. Пътуването пак бе през 

нощта. В Симферопол, където бе първата и малко по-голяма почивка, 

слязохме да пуснем по една вода, а после смятахме да хапнем нещо. 

Храната и водата бяха в ръчния ни багаж под седалката. Каква бе 

изненадата ни, когато след като се облекчихме, видяхме, че от рейса няма 

и следа. И никой от автогарата, която още не бе затворила, не можеше да 

ни даде информация. Час след определеното време рейсът се появи. 

Старците ходили на някакъв сервиз да си доправят автобуса. До Одеса 

нямахме никакви други неприятности. Пак тьотките с „пряниките“ и 

каните с кафе, пак бягане в храстите. Като пристигнахме в Одеса, 

смятахме, че ни остава още малко докато се качим на ферибота и вече се 

виждахме завърнали се във Варна.  

       Одеските таксисти не се различават много от нашите бакшиши, които 

дебнат на аерогарите или през летните месеци дерат кожи по курортите. 

Първите едно две таксита искаха майка си и баща си, за да ни закарат до 

Иличевск. На края късметът ме споходи, намери се свестен човек и за 

прилична сума запрашихме за пристанището. И тук вече ударихме на 

камък. Фериботът  бе тук и дори бе български. Но…, имаше един малък 

проблем – нямаше да взема пасажери. Щял да носи опасен товар. Добре, но 

аз мога да напусна Украйна само по въздух или вода. Самолет има в Киев 

и нямам идея кои дни лети. А следващият ферибот е поне след седмица. От 

пристанището ни съветват да отидем в Измаил, оттам щели сме де се 

приберем по-рано по Дунав. И пак няма кой да ти даде информация, кои 

дни, какво пътува, какви са цените и т.н. Денят е четвъртък, а не зная и в 

кои часове има автобуси от тук за Измаил. Използвах пропуска, който не 

бях върнал. Ето, че се наложи да ми послужи. С негова помощ ме пуснаха 

до кораба. Там колегите потвърдиха това което знаех, като се позоваха на 

факта, че заповедта е на Капитана на порта и няма как да ни скрият. 

      Да бях сам как да е. Но аз съм със съпругата. А тя иска ясни и 

категорични отговори, за които няма какво да кажа. „Какво ще правим 
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сега?” Обяснявам на госпожата, че първо ще потърсим близък хотел да 

оставим багажа, а после трябва и да  потърсим къде да обядваме. Знаех, че 

в града има един ресторант, близо да центъра, който е собственост на 

българка от Плевен и ако не се лъжа, беше ми адашка. 

     Намерихме хотел, оставихме багажа и тръгнахме към ресторанта. На 

моята съпруга пътя да там й се видя по-дълъг от обещаното. Как да е, 

стигнахме до него. Седнахме на маса и поръчахме обяда – пържена риба, и 

за пиене, бутилка бяло вино. Запитах за собственичката. Още я нямало, но 

я очаквали. Момичето, което ни сервираше донесе пепелник за моята 

половина и отиде за виното. Имаше лек ветрец и вдигаше пепелта от 

пепелника. Съпругата ми направи това , което момичето не се беше сетило, 

или не знаеше какво да стори в такъв случай. Тя сложи на дъното на 

пепелницата една салфетка и я поля с вода. 

Дойде и виното. Жената отпи и се намръщи – виното бе топло. 

Наложи се да поискаме лед. Вече приключвахме, когато дойде 

собственичката , представи ни се и се извини за закъснението. Колата й 

била ударена, и се наложило шофьора й да бъде откаран в болница. 

Допускаше, че катастрофата е причинена умишлено. Аз от своя страна й 

казах кой съм и от къде знам за нея (дори я бях виждал) и за заведението. 

Като разбра за проблема ни, тя обеща вечерта, като се видим, да имаме 

отговор на нашите въпроси. Съпругата ми не пропусна да се оплаче, че са 

ни сервирали топло вино. „Госпожа, не забравяйте къде се намирате. Тук 

нямат култура за виното как се сервира. Не Ви ли донесоха лед?“ Като 

разбра, че са ни донесли, се успокои. 

       Върнахме се в хотела и побързахме да легнем и да си починем, защото 

цяла нощ бяхме пътували, а после бяхме психически натоварени от 

възникналите неизвестни. Вечерта отново отидохме в ресторанта. 

Собственичката седеше на една маса в компанията на двама мъже, единият 

от които беше среден на ръст и набит, докато другит бе по-слаб. И двамата 

на възраст към 50 години. Като ни видя, ни покани, след като се 

навечеряме, да отидем при тях. Седнахме на масата. Разговора се водеше 

уж на български, но докато единия от мъжете, по-набитият говореше езика 

на българските преселници, то на другия бе с много примеси на руски 

думи. Както разбрах, по-слабият бе директор на едно от училищата в 

града, а другият бе местен българин, собственик на газова фирма. Ставаше 

въпрос от есента в училището да се въведе преподаване и на български 

език. Директорът обещаваше. 

      Нашите въпроси вече имаха отговор. Маршрутка от Иличевск за 

Измаил има рано сутринта. Беше изяснено и местото от където тръгва. То 
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не бе далеч от хотела. От там имало „ракета“ за Силистра. Жени извика 

един от гардовете си, младо набито „биче“, показа му нас, каза му в кой 

хотел сме отседнали и го накара да ни осигури за утре такси до местото от 

където тръгва маршрутката. Той заяви, че всичко ще бъде осигурено и си 

тръгна. Не стояхме повече, за да не пречим на техния явно делови 

разговор. Обещанието на директора трябваше да се полее с обилно 

количество алкохол, както си му е редът. След като благодарихме на 

любезната домакиня и собственичка на заведението, си тръгнахме, за да се 

подготвим за утрешния ден. 

     Сутринта, в уреченото време таксито ни чакаше. За отрицателно време 

ни закара по още безлюдните улици, които и през деня не са толкова 

натоварени, до мястото, от което трябваше да тръгне микробуса. Там 

имаше една будка, от където се вземаха билетите, но тя още не бе 

отворила. Колата дойде със закъснение, но все пак можахме да имаме 

места. Беше една стара Газела (ГАЗ), която не си знаеше годините. 

Шофьорът бе младо момче. Както по-късно се разбрахме, имаше и 

българска кръв от едната си баба. Преди разпадането на Съюза бил нещо 

като следовател, но останал без работа и сега караше тази маршрутка. 

Предстоеше ни да пресечем реката Днестър, но вместо по първокласни 

пътища, поехме по краткия, но междуселищен път, който се движеше 

покрай брега и заобикаляше от към морето Белгород Днестровския лиман, 

както и едноименния град, някога средище на белгородските татари. Едва 

при Татарбунар се вляхме в по-хубавия път. 

Пътувахме в южната част на Бесарабия. Българските села, през които 

минавахме, забележимо се отличаваха от останалите. Газелата подскачаше 

по пътя и ни подхвърляше на тесните седалки, и можеше да си ударим 

главите в тавана. По нищо не личеше, че преди близо 200 години земята 

тук е била  дива и не облагородена. В Измаил, преди да останем в хотела, 

помолих шофьора да отидем до пристанището, за да разберем кога има 

„Ракета“ за Силистра. Разбира се, услугата нямаше да е безплатна. Градът 

е на по-високата тераса и от него няма пряка видимост към реката. На 

пристанището разбрах, че кораб ще има сутринта в понеделник. Дано до 

тогава не падне нивото на реката. Все пак бе лято. Върнахме се в града и 

момчето ни остави пред входа на хотела. Предстоеше ни тук да бъдем три 

дни. Добре, че имах достатъчно от зелените банкноти. Но все пак , пред 

вид, че не знаех цената на билетите и че трябва да пътуваме от Силистра да 

Варна, решихме със съпругата ми веднъж на ден до ходим на ресторант. 

        Същият ден след обяд към 15.00 часа се изля силен порой, улиците се 

напълниха с вода до коленете, която после напълно се оттече. Това се 
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случи и на другите два дни. Градът не е голям. Има стара голяма запазена 

църква , в градинката пред нея имаше скромен паметник с имената на 

загиналите момчета „интернационалисти“ в афганистанската война. Сред 

тях бяха  имената  и на няколко българчета. Освен следобеда – беше вече 

петък, имахме до тръгването още два пълни дни. Исках да отидем до 

Болград , но съпругата ми не се съгласи, като вече беше видяла какви са 

пътищата, а да остане сама, се страхуваше. 

В Измаил има много българи. Камериерката ни се оказа българка. 

Освен да ползваме от нея ютия, но и кафе можеше да си поръчваме при 

нея. Докато аз ходих на другия ден да видя музея на Суворов, през това 

време съпругата ми и българката доста си приказвали. Българите, където и 

да отидем, си оставаме същите – искаме да имаме собствен дом, да е 

обзаведен както ни се иска, да си направим зимнина и цял живот се 

блъскаме за това. „Руснаците ни се чудят, че толкова работим. Те се 

задоволяват с малко, стига да са облечени и нахранени. Има ли водка, 

друго не им трябва“ – споделила българката.  

        Единият ден трябваше да отида до пазара да си взема някой и друг 

домат и друго за ядене. На една от масите, където доматите ми харесаха, 

имаше две млади булки. Едната бе пухкава, руса и бяла, другата, слабичка, 

но добре сложена с черни очи и черна коса. Тя беше продавачката. В 

Измаил говорех на български и само ако не ме разберат, тогава на руски. 

Украински в целия Одески район и в Крим се говореше само в държавните 

учреждения. Поисках два домата, защото съпругата ми зрели домати не 

яде, освен ако са наготвени. Сетих се, че имам едра банкнота, и затова 

запитах дали има дребни. После ми дойде на ум, че може да не разбере, че 

става въпрос за парите и добавих „мелочь у тебя эсть? „И в отговор чух 

„Аз разбира, всичко разбира. Аз българска снаха.“ А русата добави: „ Мы 

обе хохолки. А я жената на татар.“ Запитах я „Сен туркча билярмусун?“, а 

тя отговори - този език не го обичам. Турският и татарският са близки 

езици. Но да се омъжиш за човек, езикът на който ти е противен, защо си 

го сторила? Кримските и тукашните татари са си истински татари, нямат 

нищо общо с казанските, които са  измислени от съветската власт. Но това 

си остана за мен. 

      В понеделник, доста преди времето на отплаването, бяхме на Речната 

гара. Имаше билети, но имаше и много пътници. Минахме както се полага 

без особени спънки митническата и паспортната проверки и се качихме на 

„Ракета“-та. Съпругата ми напред, аз зад нея с двата сака в ръце. Времето 

бе слънчево и приятно за пътуване. Спряхме само в Рени. По пътя поради 

ниския борд виждахме само тук там покривите на сградите на градовете  
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край които минавахме и зеленината на крайречните върби и храсти. След 

няма и три часа бяхме в Силистра. Нищо повече не можеше да задържи 

съпругата ми и тя без да ме дочака хукна към трапа на понтона. Дали е 

целувала родната земя не можах да разбера и не питах. 

Пътеката между седалките бе тясна, а с двата сака бе трудно да си 

преправя път. Когато стъпих на понтона, ме чакаше една дълга редица от 

възходящи стъпала, докато изляза на брега. Къде бе митницата и 

паспортна служба, тъй и не разбрах. Никой и не настояваше и не ни пазеше 

да не избягаме от тези служби. Съпругата ми вече бе намерила такси за 

Варна и ми махаше с ръка. Отидох при нея, качихме багажа и потеглихме 

за Варна. В Добруджа жътвата вече бе приключила. Жълтееха се питите на 

слънчогледа и тук там се зеленееха царевичните ниви. Бяхме гладни, но си 

бяхме у нас – в България. Въпреки случилото се със завръщането ни, бяхме 

доволни, пълни с впечатления. 

Няма да забравим срещите с приятелите, екскурзиите по Крим, 

непринудените срещи в Иличевск и  Измаил. Никога не сме очаквали, че 

след 11 години отиването в Крим ще е още по-сложно. А и нашите 

приятели не знаят по какъв начин да дойдат до България. Не е лесно от 

Крим да вземеш самолет и от там през Москва, да идваш тук. Трудно и 

много скъпо е вече. По суша и по море е още по-трудно. Не зная дали ще 

доживея да видя, че отново ще може безпрепятствено да се виждаме с 

нашите приятели и техните деца. А до тогава ще разчитаме на телефона и 

на скайпа. 

 

Евгени ЦЕНОВ 

     

      

      

 

        

 


