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На чаша с Нептун (Преди Великден, но малко преди повече от десет 

години…) 

 

Май че беше преди повече от десет години. Между десет и 

петнадесет. Времето си върви и не усещаш кога е изтекло, но си мисля, че 

има десетина години, че и повече, защото още нямаше  като сега  в 

изобилие мобилни телефони и толкова хора, които отстрани изглеждат, че 

си говорят сами, пък и на Пепо колата беше още почти нова, докато сега 

рядко минава месец без да й правим някакъв ремонт. Пролет преди около 

десетина години. Малко повече от седмица преди Великден. Пътувахме с 

Пепо към онова поселение зад Галата, за което не се знаеше отделно село  

ли е, част от селото или безименна вилна зона край града. Тръгнали бяхме 

да пазарим агне. Макар и да не бяхме постили нито ден, макар и да не се 

бяхме вясвали в църква, си бяхме наумили да почетем този Великден. 

Разпънали го човека заради човеците, кой каквото и да приказва, да вземем 

и ние да пием по една чаша за възкръсването му, а? Така ми беше рекъл 

Пепо и понеже е по-старши от мен, макар и отдавна и двамата пенсионери, 

веднага се навих. Що пък да не ударим по едно, отвърнах с внезапно  

появило се въодушевление, ще се съберем двете семейства – дъртите, 

децата и те, женорята ще направят козунак, ще боядисат яйца, ще му 

спретнем една голяма зелена салата и  това е. 

Не, не е това, беше поклатил глава Пепо – също като едно време, 

когато не харесаше свършеното  в машината, – за великденска софра, за да 

е истинска, де, трябва агне. Това беше разговорът ни, на по едно малко в 

кварталното кръчме, където се виждахме през седмица, през две. Само че 

при него след думите винаги  има задължително и действие. Беше 

направил неговите си проучвания, открил бе, че в това поселение, част от 

село или вилна зона, както го наречеш, имало някакъв чичо, който гледал 

овце, и агнета, съответно, и можело на сметка да си купим от него едно 

животинче. 

И пътувахме. Почти новата му кола наемаше безпроблемно по 

стръмнината, преди табелата на селото, както го бяха инструктирали, 

завихме надясно и подкарахме по черен път към чичото с агнетата. 

Интересно място беше – по къщите си личеше, че живеят и градски, и 

селски хора. По къщите, казвам, защото някои бяха като истински вили, с 

храсти рози, чимшир и разни такива неща отпред, други – като на село, с 

врата към къщата и още една – към стопански двор, откъдето се дочуваше 

блеене, кудкудякане и прочие подобни звуци. Живееха, с една дума, хора, 

които хем искаха да не са баш в града, хем той, градът, с нещо си ги 

държеше и не ги пускаше много надалече. Ще питаме, осведоми ме Пепо, 

няма как да се оправим, пък и виж, взема да притъмнява. Само кимнах – 

ще питаме. 
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Отпред се видя някаква купчина дърва, нарязани дърва за огрев, и 

някакъв човек, в опърпани робошки, както ми се видя, който редеше от тях 

в количка – от онези, на които им викаха трудовашки. Е, този гражданин 

от селски произход ще питаме – информира ме Пепо, намали и плавно 

спря зад човека. Аз трябваше да питам, че беше от моята страна. Снех 

стъклото и подвикнах – ало, чичка, може ли да ти отперем един въпрос. 

Това подвикнах, и до днес, като се сетя, толкова години след онази 

привечер, все така ме досрамява. Не ми отиваше нито на годините, нито на 

образованието да се държа като гамен, но се случва, когато човек се юрне 

по някое приключение – както едно време, като деца, когато прескачахме 

хорските огради да берем джанки и редяхме едни думички, които иначе 

нямаше да изречем. Щото за мен си беше същинско приключение това да 

празнуваме Великден, да купуваме агне и прочие. Както и да е – подвикнах 

и човекът се обърна. Разсеян лъч от залязващото слънце се плъзна по 

лицето му и изтръпнах. Капитанът. Барбата. Драйвъра.  

Беше ни капитан на онзи дълъг, почти шестнадесет месеца, рейс, 

когато Пепо беше още трети механик, а аз – набеден четвърти. Млад беше 

още, току-що произведен в капитанско достойнство, но хаиз, заради което 

и  му викахме барбата, в знак, значи, на уважение. После, след шестия 

месец, когато по правилата от онова време можеше да се смениш и да се 

върнеш в България, дойдоха нови хора, някой донесе някаква книга на 

някакъв руски маринист, в която прякорът на капитана беше Драйвъра. 

Изчетохме я, разбира се, защото нашите, от корабната библиотека, ги 

бяхме опаткали отдавна, и му лепнахме новото име. Което си беше почти 

звание. Знак на уважение. Да не забравя тука да спомена, че се знаехме 

добре с Драйвъра, защото и след втората смяна, след новите шест месеца, 

когато и други си тръгнаха, ние пак останахме. Аз и Пепо –  защото бяхме 

млади и без домашни ангажименти, пък и бяхме направили по една крачка 

нагоре в йерархията, а той – защото, нали казах одеве, беше хаиз, казваше: 

аз този параход съм го приел в България, пак там ще го сдам.  

Е, като се обърна, като зърнах в сивеещата светлина познатото лице, 

като се сетих за отдавна минали години, направо онемях. Имало Господ, 

бе! Да се навием ние да ядем агне, да тръгнем да търсим някакъв си 

производител, да видим купчина нарязани дърва, да спрем, да се провикна 

като простак и да се огледам в сивите очи на Драйвъра. Господ е намесен, 

казвам го отговорно, десетина дни преди възкресението си е подредил така 

нещата. А той ме огледа, кимна ми, сякаш е нещо нормално да се срещнем 

след толкова години  по един такъв невъзможен начин, заобиколи отпред 

автомобила, погледна на шофьорското място, този път се позасмя, рече 

здрасти, шефе, на Пепо това, пак се завърна откъм моята страна, каза и на 

мен здрасти, добави добре дошли и това беше. 

Успях да отбележа, че на Пепо  каза шефе, защото той си беше главен 

механик, пък и защото бяха плавали заедно на съответните си длъжности, а 
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мене – кучета ме яли, един поздрав, колкото да не е без хич. Не направих 

навремето кой знае каква кариера на параходите, напуснал бях и дълги 

години си бях вадил хляба по друг начин, сигурно заради това и 

отношението му беше друго. Констатирах го това, но Драйвъра не ми 

остави възможност да задълбавам с психологическите си глезотии. Хайде, 

повтори, добре сте ми дошли и слизайте. Трябва да се пренесат тези дърва, 

така че идвате навреме. Човек е длъжен овреме да се стяга за зимата, 

нали... Таман имам и още една количка. Двамата носите, аз нареждам. А 

иначе –  турил съм в една тенджера да се вари телешко шкембе, като стане, 

и като пренесем дървата, ще го нарежем и ще се почерпим. 

Замълчах, може би дълбоко подсъзнателно бях очаквал нещо подобно, 

но замълчах, за да дам възможност на шефа да отговори. Само че и той 

мълчеше. По едно време заекна насреща му – то, такова, кептън, ние сме 

тръгнали по работа, макар че… Все пак извади контактния ключ, слезе и  

докато аз очаквах да разкаже нататък какво ни води в това поселение, или 

вилна зона – както го наречеш, да разкаже и да си хващаме пътя  в търсене 

на нашето си агне, той изведнъж довърши – макар че после ще ти разправя 

за какво сме тръгнали. Сега като едното нищо ще пренесем дървата. 

И ги пренесохме. Не се изцапахме – сухи дърва, два-три кубика, какво 

да ти цапат, но си измихме ръцете след като прибрахме и количките, за да 

сме готови за второто действие. 

Нататък започна хубавото. Драйвъра  разпредели задачите – аз да 

обеля и да счукам една едра глава чесън, Пепо да нареже на ситно 

свареното шкембе, а самият домакин се щукна да натърга пресни марули и 

репички за салатата, с която, както постанови, трябва да се започне, докато 

шкембето малко се позапече с половин пакетче краве масло във фурната, 

преди да му се люсне счуканият чесън с оцета. 

По някое време бяхме готови. Седнахме. Драйвъра  подаде салатата, 

наля в чашите ледена водка, чукнахме се и той рече – ха сега разправяйте  

какво, по дяволите, ви довя насам. Разправихме. По-точно – започнах аз, 

защото Пепо  гледаше с един особен, така, поглед чашката си. Ясно – в 

душата му се вихреха шофьорски дилеми. Приказвах аз, набързо отупах 

темата, нямаше защо да се разпростирам по въпроса, пък и нямаше как, 

защото капитанът ме прекъсна. С въпрос към шефа: ти какво се оглеждаш, 

ами не похващаш питието си? Ами то, такова, кептън, нали ще карам… Ще 

караш утре, прекъсна го властно Драйвъра. Сами сме. Жената е на нощно 

дежурство, имаме цяло шише водка, колкото искаш кани вино, от моето – 

димят, в бурето, така че проблемът с карането е решен. Пък за агне ще 

питате  сутринта, не е работа за мръкнало пазаренето на жива стока. 

Ето, това му харесвахме навремето, това му харесвам и сега на 

капитана ни – вземаше решенията вместо тебе, освобождаваше, така да се 

каже, главата ти, съзнанието ти от разни вътрешни дискусии и ти оставаше 

само да крачиш по отъпканата пътека. Както въобще харесват повечето от 
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хората. Някои му викат тоталитаризъм, липса на демокрация, но си е по-

приятно някой да свърши мисловния процес вместо тебе и да ти даде 

решението готово сдъвкано. Харесват го, но обикновено не го признават. А  

той си беше  казал вече своето и не се съмняваше, че ще го приемем. Не – 

че ще го изпълним. Така и стана. Ами да отида тогава да заключа колата, 

смотолеви Пепо и се надигна. Иди, разреши барото, че стана лош народът, 

взе да крадва, страхът му изчезна, а съвест отдавна няма –  та вържи попа, 

да е мирно селото. 

И докато шефа се изнизваше, той стана, извади тавичката от фурната, 

поръси отгоре й моя принос към кулинарния шедьовър, сложи на нейно 

място друга тавичка – не бяхме разбрали кога беше подредил три 

въздебелички пържоли – и доволно въздъхна: сега вече всичко  е наред. 

Изчака завръщането на шофьора ми и обясни – жената все ми мрънка, че 

било вредно да се ядат месища, напоследък взе да го дава вярваща и да ми 

бае, че било пости и не било редно, но сега я няма. Да си гледа пациентите 

в отделението, пък ние да си гледаме нашето си занимание. Да полеем 

срещата си с Нептун, ако мога  така да се изразя. И надигна чашката си. И 

я изгледа изненадано – я, тя била празна, бе! Засмя се с вълчата си 

усмивка, наля си, пак я вдигна – вече с по-друга, доволна усмивка и  

додаде: като онзи случай с Фоса, ако се сещате. Кой се сеща, кой – не, 

казаното ачик си беше само повод да започне. Дето е казано – жена без 

цици и село без начално училище не бива, нали все отнякъде трябва да се 

започне. Е, не се излъгахме. 

Качил се една сутрин на мостика Фоса, изръмжал разсеяно добрутро, 

огледал хоризонта и някак свадливо се сопнал на вахтения помощник – 

избягал си от курса. На вахтата на старпома било, онзи, нали затова е 

старши, и той почти се сопнал. Не съм, кептън, на курса сме. Сбъркал. 

Защото Фоса небрежно поел подадената от камериера чаша с кафе – както 

му е редът, онзи чакалял кога капитанът ще се качи на мостика и тутакси  

спретнал и донесъл кафето – и рекъл, не свадливо, а добродушно, така, 

както дядо дава акъл на внуци: вземи тогава едно място, да видим кой е 

прав. Сигурен бил, че е той не щото капитанът е винаги прав, а защото  

знаел, че е така. Взел място старшията, поставил го на картата и тихичко 

изпсувал – наистина били се отклонили. Не много, но не били на курса. 

Тихичко изпсувал, но Фоса и това чул. Не богохулствай на олтара, рекъл, 

ами се оправи. И продължил с кафето. А старпомът го изгледал с уважение 

и промърморил – прав сте, кептън, но ми го казахте някак ядосано… Не, 

бе, махнал с ръка барото. Просто снощи не можах да спя като хората. Нали 

имаше още вълна, някакво шише се търкаля цяла вечер из кабината и не ми 

даде да се отпусна. Ами що не го вдигнахте, кептън, да не ви тормози… 

Какво да го вдигам, като знам, че е празно – махнал пак с ръка Фоса. Та и 

аз – като едното нищо щях да вдигна празна чаша, приключи Драйвъра. 
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Засмяхме се от едната учтивост, поне аз десетина пъти я бях чувал 

историята. И отпихме – да не се стопля водката в иначе малките ни 

чашчици. Намирал е винаги точните думи – примлясна Пепо, явно беше 

тръгнало да си разправяме лакърдии. Както правят хора като нас, станали 

близки на море и сега, лишени вече от него, запазили все пак дъха му в 

спомените. Защото и това си беше, според мен, просто въведение. Не 

сгреших. Шефа я подкара. 

Били назначили за директор на Параходството някакъв партиен 

функционер, който преди това бил директор на хлебозавода. Представяте 

ли си, но такъв е бил животът. Е, въпросният хлебар, префасонирал се на 

моряк, бил заклет трезвеник. И едно от важните направления в 

директорстването му било борбата с пиенето. Издал съответната заповед и 

подгонил подчинените си да следят за спазването й. Самият той също  

правел проверки. Като научил, че е пристигнал параходът на Фоса, и тъй 

като вече бил подочул от услужливи сътрудници що за птичка е, решил 

лично да види кое как е. Тръгнал. Срещнал се с капитана на трапа. Както 

му е редът, барото бил прилично наквасен и малко тромаво се приземявал 

накъмто кея. Изчакал го долу директорът, огледал го и му креснал гневно – 

нали издадох заповед пияни хора да не се качват на корабите! Капитанът 

спрял, също го огледал и спокойно го отрязал – ами аз не се качвам, аз 

слизам. Отместил го вежливо от пътя си и закрачил почти уверено. Към 

портала, оттам – към любимото си кръчме, за да удари едно, преди да се 

прибере при благоверната си. 

А тя винаги го чакала, захили се Драйвъра, най-вярната моряшка 

съпруга… С кротка доза на нещо недоизказано го изрече – нали всеки  от 

нас, в морето, си мисли почти само за това – за верността на онази, която е 

оставил у дома, и за която, всъщност, се мота из моретата. Наля той пак, че 

нивото в чашките ни вървеше към нулата, наля, за да установи, че шишето 

и то е вече празно, така че се надигна, сервира три чаши за вино, после  се 

протегна към хладилника и извади каната с кехлибареното чудо, което се 

прави май че само по нашия край – варненският димят. Да е на 

разположение, каза, пък и да подиша. И Фоса така го обичал, казвали са 

ми. В очите му се появи нещо като умиление, когато отпи и подкара 

поредната лакърдия. 

Завърнал се, значи, той от рейс, слязъл от парахода, ударил едно с 

барабите в неговата си кръчма и поел към къщи. А там госпожата го 

чакала, както му е редът. И както му е редът, подготвила се била за 

посрещането. Един хубав калкан и две шишета червено вино – една чаша 

за нея, останалото за мъжа й. Започнали тържествения обяд и по едно 

време, като се видяло дъното и на втората бутилка, Фоса изведнъж се 

заинтересувал – абе, жена, я кажи какви пари даде за тази софра, дето си 

ми я спретнала? Ами, застинала домакинята, стресната да не би пак да е 

сбъркала нещо, шест лева за рибата и два и нещо за виното. Отпил барбата, 
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поклатил тъжно глава, защото и на чашата се видяло вече дъното, и мъдро 

произнесъл – да беше дала шест лева за вино и два лева за някакво 

мезенце, някакво саламче куча радост, вече щяхме да сме си легнали да се 

отчета, а не да плюем копчета. И махнал дваж по-тъжно с ръка. 

Да, такъв бил, престраших се да се намеся и аз. Разправяли са ми, че 

все се чудел на младите от екипажа му. Не мога да ги разбера, казвал, уж 

сядат да пият по едно, пък почват да поръчват салата, газирана вода – 

такива работи, не остава място в корема за питието. И завършвал – трябва 

да се прави разлика между хранене и пиене, не бива да се смесват нещата. 

Вярно е, във всичко си е бил подреден. Пепо кимна на себе си, докато 

го изричаше, тури на края на масата празната си чашка, в която не беше 

останало вече нищо, протегна се към другия край за винена чаша, подреди 

я пред себе си и се загледа в каната – сякаш оценяваше дали се е надишала 

достатъчно. Домакинът го разбра правилно, цукна и той каквото му беше 

останало, впери в взор в мен да приключа и аз, после събра празната 

посуда, включително и тавичката, в която до преди малко имаше от онзи 

деликатес, и тури на нейно място другата – с пържолите. А Пепо наля от 

виното, погледна налятото срещу лампата, кимна одобрително, помириса 

го, пак кимна, отпи, трето кимване, и ни огледа с нещо, което беше най-

близко до възторг. Това вино си е с мезето в него, както би казал Фоса, 

обяви той и тъй като беше споменал името му, започна.  

Стояли на рейда. Капитанът, Фоса, де, както си му бил обичаят, не 

слизал, чакал да застане на кей. Всичко било нормално – лято, тихо море, 

просто чакане на ред за разтоварване. Ще речеш, нямало от какво да се 

безпокои  барото, обаче имало. Свършила ичкията. И рано сутринта на 

поредния ден извикал той при себе си третия помощник и му поставил 

задача. Аз ще поема вахтата ти, трети, рекъл, а ти вземаш рейдовата лодка, 

отиваш на бегом у дома, казваш на госпожата да ти даде четвърти том от 

съчиненията на Иван Вазов, завиваш книгата в ей този вестник, който съм 

ти осигурил, пак на бегом се връщаш на пристанището и със следващата 

рейдова лодка да си тук. Ясно ли е? 

Какво може да не му е ясно на подобна проста задачка… Заминал 

третия, а докато  си течали минутите, като наближило време лодката да 

пристига пак, барото привикал единия от рулевите. Имам за тебе една 

задача, му рекъл.  Като дойде лодката, няма да бързаш да слизаш. Щом се 

качи третия, ще проверя нещо, ще ти дам една банкнота и ще вървиш да 

купиш две шишета ракия. Точно е изчислено – за тази паричка толкова 

ракия дават. Ясно ли е? Е, какво може да не му е ясно на подобна задача. 

Качил се помощникът, извадил изпод подвързията капитанът съответната 

банкнота, дал я на рулевия и така нататък, докато със следващата рейдова 

лодка не пристигнала ракията. Оттеглил се капитанът със своите си 

занимания в кабината си, а на палубата лумнало разискване на случая. 
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И привечер третият помощник не издържал. Почукал, отвътре се 

дочуло едно „влез“ и влязъл. Може ли да попитам, кептън, защо беше 

направена днес толкова сложна организация? Не можеше ли просто да 

извадя още у вас парата от подвързията, да купя каквото трябва и да не се 

разтакаваме двама души… Изгледал го барото, цокнал от чашката си една 

къса глътчица и поклатил укоризнено глава. Да ти кажа, мойто момче, 

земята се върти, обаче серсемите от нея не изпадат, да знаеш. Ако беше 

станало както го редиш, първо госпожата щеше да научи къде крия 

финансовите си запаси, второ – щеше да се върнеш с ракията след два часа 

и нямаше да го има сладкото чакане, трето – щяха да те видят да носиш 

ракия на капитана си, на пияницата, значи, и да си увредиш досието. Пак 

цокнал поредната глътчица Фоса и довършил – и нямаше да разбера, че си 

малко припрян и да го имам предвид на следващия ни рейс. И махнал с 

ръка – можеш да си вървиш. Почти зад гърба му добавил – много нещо е 

написал бай ти Иван и съм скътал парици само в книгите, които съм 

прочел – във всичките, де… 

Тази история не бях я чувал, но на първия кораб, на който плавах, ми 

разправяха за участието му в сериала „На всеки километър”. Аз го казах –  

дали от водката, дали от виното, дали от пороя спомени, които извикваше 

самото споменаване на името на Фоса, но ми се доприказва и взех думата 

веднага след Пепо. 

Командвал, така се казвало тогава – не ръководел, да речем, а 

командвал – кораб „Враца”. Самият параход бил застанал на котва в залива 

и на борда му щракали част някакъв епизод на филма. Кеф! Морето – 

заспало, мравки вода да пият от него; не работят машините – няма разходи, 

значи, за горива и смазочни материали; и разните корабни топурдии ги 

няма – палубата заета с кинаджии и морските не могат да изчукват ръжда, 

да боядисват, да псуват; най-важното – спокойно можеш да си смучеш 

питието, докато планът си се изпълнява сам, защото  кинематографията  

плаща за всеки снимачен ден. Е, това правел капитан Георгиев, Фоса, де. 

Сам, в кабината, като връчил всички права и задължения по парахода на 

старпома. По някое време явно му писнало от тишина, спокойствие и 

прочие доволствия и се обадил на мостика. Явил му се старшият 

помощник, явно било късно следобед, и получил капитановото 

разпореждане. Да покани в кабината му главния герой на епизода, Стефан 

Данаилов, значи. Да наредя ли на готвача да спретне салата, мезелик 

някакъв, барба, все пак сигур ще го почерпите човека. Все пак е голям 

артист, известен, ще си побъбрите… Старпомът взел на навърта обороти, 

сценарии да съчинява, може и да е очаквал и той да бъде поканен, но 

капитанът пресякъл ентусиазма му – абе ти не чу ли? Не ми трябват 

мезета, кажи на главния артист да намине. Това е. 

Затътрил се старшията да изпълни заръката на барото. Изпълнил я и 

след известно време Ламбо, както му викали още тогава на Данаилов, 



 8 

почукал на вратата. „Влез“. Влязъл. Искали сте да ме видите, другарю 

капитан, рекъл и се огледал къде да седне. Да, оставил чашката си 

домакинът на кабината, исках. Разправят, че по цял ден се биеш с този-

онзи по палубата, та рекох да те зърна. Заради това. Е, видях те. Благодаря 

ти и можеш да вървиш да продължаваш с каквото там се занимаваш. Това 

било. Големият актьор останал без думи, направо без дъх останал. Друго, 

съвсем друго очаквал. Замълчал, огледал пак кабината и човека, настанил 

се господарски на диванчето, свил рамене и си излязъл. 

А Фоса въздъхнал, надигнал си чашката и отпил. Със самочувствието, 

че все пак той е капитанът, капитан на парахода, първи след Господ, значи,  

на когото му е минало какво ли не през главата – и взривен параход под 

краката му през войната, и мъчителни първи крачки на създаването на нов 

флот, и опустошителни бури в безбрежното, надигнало се със зла воля 

море, когато трябва да  се вземат бързи решения, от които зависят човешки 

животи. А онзи, колкото и да е голям и известен, просто изпълнява 

написани от друг сценарии, просто е само един артист. Който се бие по 

палубата. На неговия кораб. 

Свърших си лакърдията и замълчахме. И тримата смилахме това, 

което бях разправил. Бяхме омели и зеленията, и шкембенцето, и 

пържолите, полели ги бяхме обилно с няколко кани от кехлибареното чудо 

на Драйвъра и взе да ни се придрямва. Усети го той, доля  каквото е 

останало по чашите, вдигна безмълвна наздравица и постанови – ами май 

че толкова за днес. Погледнахме импулсивно часовниците по ръцете си, 

колкото да установим, че вече не е днес, а е започнало утре, докато той  

примлясна след последната капка и додаде – приготвил съм ви стаята, в 

която отсяда дъщерята, когато реши да ни погостува. Да си лягаме, че ще 

трябва да се става рано. Моята се връща към девет часа, а дотогава трябва 

да съм измил, да съм проветрил и да чакам с горещо кафе. Все пак – от 

работа си идва. С което ни изуми – нашият корав капитан, надвесен над 

мивката, не е за вярване, но какво ли не прави животът от мъжете, когато 

останат покрай полите на жените си. Замълчахме си. Просто вдигнахме 

гълъбите.  

Спахме добре – или заради димята, или заради чистия въздух, или 

заради сладките спомени, в които бяхме се носили цялата вечер. 

Събудихме се от трополенето на долния етаж – стори ми се, че беше 

нарочно спретнато, за да ни събуди, но така или иначе се надигнахме и, за 

изненада, нямаше нито главобол, нито някакви други странични реакции. 

Друго си е качественото питие, си казах, а от долу Драйвъра, усетил, че 

сме на крак, подвикна – хайде, кофитайм! 

Изпихме си го кафето навън, в свежестта на задаващата се пролетна 

утрин. Три кафета и три цигари. Никакви млека, сметани и прочие 

глезотии. И никакви глупости и пристисквания от рода на толкова беше 

хубаво, толкова беше вкусно и тъй нататък. Един обикновен мъжки 
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кофитайм. На този ден, разчупи тишината и се вклини в хора на птичките 

барото: преди вече не ща да броя колко години започнах работа във флота. 

Точно на този ден се качих на първия си кораб. Помощник на капитан 

Георгиев, Фоса, де. И днес като замина моята на бачкане, турих да се вари 

шкембето. Наумил си бях с някого да полея годишнината. И на – Господ 

ви прати, иначе щях да привикам някой от комшиите. Не, кептън, не е  

Той, опита се да го даде атеистично Пепо, просто наминахме насам да 

търсим агне за купуване. Случайност. 

Няма случайности, поклати мъдро побеляла глава вече старият ни 

капитан. Всичко си е някъде подредено – точно в този ден, точно с вас и с 

лакърдии точно за Фоса… И извади нова цигара. Много е вредно, да 

знаете, посочи я той, прокашля се издълбоко, щракна със запалката и 

издудна през синкавия дим, хукнал да замърсява околната среда – пък за 

агнето, агнета няма. Четири са му останали на  комшията и всичките са 

капарирани, така че и с вратна пържола ще мине мохабетът ви. Май че се 

захили. И отговори на незададените ни въпроси – не ви казах още снощи, 

защото нямаше да останете. Нали? 

Нали. Допихме, допушихме и потеглихме с почти новата кола на 

Пепо. На изпроводяк, както го правят българите – да си казват най-

важното на къщната порта, си обещахме дор до няколко пъти, че от тук 

нататък ще се виждаме, ще се срещаме, ще се почерпваме и тъй нататък. 

Аз дори се опитах да го дам малко, да го река, по-поетично – ще удряме по 

някоя и друга чашка с Нептун. Не се засмяха, не оцениха по достойнство 

чувството ми за хумор, но кимнаха утвърдително. 

Все неща, сега си давам сметка, които обещаваме, но, понесени из 

живота си, забравяме и не спазваме. По-точно, дадох си сметка, когато 

Пепо ми се обади – по мобилния телефон ми звънна, нали сега всеки си 

има такова апаратче, – за да ме привика в кварталното бистро, предишно 

кръчме. Ела, каза, да ударим по едно. Чакам те. И преди да почна да му 

обяснявам, че не мога така –  да хукна на секундата, като ученичка подир 

млад моряк, обясни – за Бог да прости Драйвъра, току-що научих. Да го 

поменем, да го възкресим, ще рече. Поне за малко. Нали това е 

възкресяването – поне в думите, в спомените да съживяваш някого. Хайде, 

не се мотай, идвай. Чакам те… 

Тръгнах. 

 

Любен ЛЮБЕНОВ 

 


