
МЛАДИ ВОДОЛАЗИ 
 
Владимир Селянов 
 
Изд. Народна култура, София, 1952. Художник Васил Йончев 
 
Пет момчета от звено „Млади водолази“, начело с акордеон, рано дотърчаха нa 

пристанището. На кея ги чакаше параходчето „Чайка“. Те се покатериха бързо на носа 
му. 

Старши кормчията бай Петруш или както моряците го викаха „татко Петруш“ ги 
посрещна усмихнат. 

— Какво, водолази ли? Момчетата завъртяха глави: 
— Водолази. Днес ще се спускаме! 
— Трудна работа е тя, доде ви стъпят краката на морското дъно. То не е жабешки 

гьол да се потопиш до колене. Море е, хей! Дълбоко, страшно. Тъй ли е, Ицко? 
— О-хо! — замаха ръка Ицко, най-малкият от петте момчета. — Ние с тате колко 

пъти сме се гмуркали в морето! Ей дотук съм потъвал във водата! — И той рязна с 
десница гушката си. 

— Аз пък по цял ден не излизам от морето! — рече гордо Мирчо и подсмръкна с 
чипото си носле. — Хее, къде навътре плувам! Мога да стоя и под водата . . . Десет 
минути мога да стоя! 

— Аз — двадесет! — тръсна рошава глава Слави, Татко Петруш изпули очи над 
очилата си: 

— Бре! Това се казва герой, а досега никой да не знае! Жабите, дето са спецове по 
подводното дело, едва ли ще могат без скафандри да издържат толкова. Ами вие мълчете 
да не ви чуят те, че ще се пукнат от завист . .. 

Савата, командирът на звеното, и Данчо c луничките на носа разбраха подбива на 
стария кормчия и прихнаха да се смеят. Другите се нацупиха обидени. 

— Който е решил да става моряк, не бива да се цупи — рече татко Петруш и 
бащински прегърна обидените момчета. После добави: — Аз се пошегувах само . . . Но 
мисля, че не може човек да издържи толкова под водата. Трябва му много въздух, 
кислород. Затуй е измислен скафандъра. Навреш се в него, а той си има всичко, каквото 
ти трябва, и ти си стоиш под водата колкото си искаш. Лазиш по дъното, гледаш 
морските животинки как се въртят около тебе, поня- кога големи и страшни, и си вършиш 
работата. Нали познавате Йонко? Той е стигал и до сто метра под водата! Безстрашно 
момче! Мъж! Лани с негова помощ измъкнахме при Калиакра рибарския кораб 
„Петолъчка“. А вие може да надминете и „Морския вълк“. Знаете ли кой е той? 

—  Фиююу! — подсвирнаха момчетата. — Капитанът. Нашият ръководител по 
водолазно дело. 

— Орденоносец и герой на републиката! — изра- портува Данчо. 
— Баща на Ванката, дето сега е болен — добави Мирчо акордеонистът. 
— Тъй. — Татко Петруш бръсна матроската си назад. — Капитанът е най-добрият 

водолаз измежду нашите водлази. На него му е все едно дали е горе на земята, или е долу, 
на дъното на морето. Рядко съблича скафандъра от гърба си. Три хиляди часа вече е 
прекарал под водата. Преди няколко години потъна един наш параход. „Морския вълк“ 
реши да пипне удавника „за ушите“ и да го измъкне на бял свят. Един ден се спусна под 
водата и затършува из нея. Ха тук, ха там и току го сбара, забил нос в една подводна 
скала. Започна работа: час, два, три, неделя .. Но ето че се случи беда. Въздушният 
маркуч на скафандъра се закачва някъде под кърмата на кораба. Улисан в работа, нашият 
герой не забелязва, че животът му е в опасност. Работи. Прави пробив в корпуса на 



кораба, за да прокара телените въжета за изтегляне. Работи, а свят му се вие. Не му 
достига въздух. Разбира какво се е случило и веднага се спуща под корпуса да освободи 
маркуча, но той е заплетен и не може да се отплете. Чуди се какво да прави. Още малко 
и ще се задуши. Тогаз решава да прекъсне маркуча. Забелязва в корпуса да зее малък 
пробив и се втурва към него. С острите късове на метала той успява да го претрие, събува 
бързо металическите обуща от краката си и се тласва нагоре. Като тапа изплува на 
повърхността. Кажи-речи — удавник. Едва го спасихме. И си рекохме: „Свърши се с 
куража на нашия „морски вълк“! А се излъгахме. Още на другия ден той потъна в 
морските глъбини. Герой!... Ха, ето го и него, че идва. Той ще ви разкаже повече неща. 

Момчетата се раздвижиха. От другия край на палубата се зададе героят-водолаз. 
Савата подреди звеното и рапортува. 

— Само Ванката отсъствува още — отчете той накрая. 
— Скоро и той ще бъде между вас. Още седмица и ще бъде здрав — отвърна топло 

капитанът и погали Савата по голата глава. — А сега да тръгваме, че път и работа ни 
чакат. 

Моторът на „Чайка“ забуботи. Двама моряка откачиха от кея дебелите въжета и ги 
прибраха. Татко Петруш влезе в командната кабинка, постави регулатора на „преден 
ход“ и хвана с две ръце голямото кормилно колело. Параходчето се откъсна от кея, 
направи голям завой и остави зад себе си пристанището, рибарските кораби и 
платноходките. „Чайка“ пое курс навътре в морето. 

На палубата настъпи тишина. Младите водолази се питаха: „Къде ли отиваме?“ „Дали 
ще успеем в първия урок?“ Те шареха погледи ту вляво, ту вдясно. Като на кинолента се 
нижеха картина след картина. Брегът е висок и стръмен. По него са притихнали почивни 
домове и вили. Вдясно е извишила снага бялата кула на фара: вляво се откроява 
Евксиноград, после „Свети Константин“, после „Златните пясъци“... 

Параходчето се носеше бързо. Моторът му като могъщо, неуморно сърце туптеше 
равномерно и отбиваше вълните, които се удряха в него. Откъм морето леко подухваше 
морският бриз. 

Капитанът вдигна десница до козирката на шапката си и се взря в далечината. 
— Виждате ли насреща да се чернеят няколко точки? — рече той и заби пръст натам. 

— Тия точки са катери, спрели до потъналия параход „Шипка“. Там отиваме. По-късно 
ще видим и мачтата на парахода. Преди години го улучи мина и го потопи. Сега трийсет 
и двама водолази денонощно работят да го измъкнат от дъното на морето. Днес и вие ще 
опитате. 

И героят на републиката разказа на бъдещите водолази до най-малка подробност как 
се вадят параходи из морските глъбини и как най-леко се усвоява техниката на подводно-
техническите, корабодвигателните подледни и дълбокоподводни работи. 

Момчетата с червените връзки слушаха с внимание разказа на своя ръководител, 
мижеха с по едно око срещу слънцето и се мъчеха всичко да запаметят. 

— А ето, че стигнахме — забеляза капитанът и даде команда параходчето да спре до 
първия катер. 

„Чайка“ забави хода си, направи малък завой и спря до определеното място. От 
закотвените катери високо се разнасяха командите: „майна“.... „вира“ ... „майна“ ... 
„вира“ ... „спускай“ … 

„вдигай“ … „спускай“ … „вдигай“ ... И криковете бързо и точно изпълняваха 
командите — спущаха и изваждаха от водата няколко двойки сапани и проволки с големи 
куки и тежки спасителни съоръжения. Водолази влизаха и излизаха от морето. Медните 
им шлемове блестяха на слънцето като изковани от злато. 



На палубата донесоха два нови скафандъра — същите, които младите водолази бяха 
вече обличали в кръжока и ги познаваха добре. Момчетата се спогледаха. Тръпки 
полазиха по гърбовете им. 

— Няма шега, другари — обади се Ицко, сякаш бръмна пчелица. 
— Свършено е с нас! — поклати глава Мирчо. — Потънеш във водата и толкоз ... 

Там акулите ще ти видят работата ... 
Другите не продумаха. Омърлушиха се. 
— Какво тъй? — сепна ги Савата. — Мъже ли сме или баби? Горе главата! — 

изкомандува той и сам вирна глава, изпъчи гърди, заби поглед в капитана, който идваше 
към звеното. 

— Хайде, време е вече да опитаме! Кой пръв ще ме последва? — попита капитанът. 
Звеното отново се посмути, поогъна се. Но то беше само за миг. 

— Аз! 
— Аз! 
— Аз! 
Савата пръв се обади и пръв се втурна да облече скафандъра. Татко Петруш завинти 

около главата му медния шлем с двете очни прозорчета, окачи тежкия щит и 
електрическото око на 

гърдите му и провери дали бяха в изправност въздушният маркуч, телефонът и 
спасителното въже. 

— Хайде, всичко е в ред! — викна той високо, както се вика на глух човек, и го тупна 
по рамото. — Пък гледай да хванеш морския цар за брадата! 

Малкият водолаз се усмихна и редом с водолаза-ръководител потъна в морето. 
Моторът за даване въздух запъшка като заморено добиче. Дежурният телефонист зае 
мястото си до телефона, свързан с ръководителя, а до телефона, свързан със Савата, 
застана Данчо. Другите от звеното — Слави, Мирчо и Ицко — впериха очи в мястото на 
спущането. 

Настъпи тишина. След малко върху повърхността на морето изплуваха първите водни 
мехурчета. Татко Петруш ги погледна, напълни лулата си с тютюн и я запали. 

— Пак за нашия герой да ви разкажа нещо… – продължи той прекъснатия разказ. – 
Един ден, дълбоко под водата, той попада на много опасен лов. Много рядко се случва 
такъв лов. Какъв мислите? 

— Делфини! — провикнаха се Ицко и Слави. 
— Морски змии! — помъчи се да улучи Мирчо. 
— Акули! 
— Акули, акули! 
— Никакви акули, момчета — поклати глава татко Петруш, — ами магнитна мина с 

боен заряд! Знаете ли какво значи това? Смърт! А на нашия капитан не му трепна окото. 
Поиска по телефона да му спуснем стропа за да върже мината. Спуснахме му. Завърза 
мината той, а ние теглим. На следния миг тя пак се откъсна от стропа. Капитанът пак я 
хвана, окачи я. Почнахме да теглим наново — пак същото. На третия път я изтеглихме. 
Гледаме я — голяма като буре. Германска. От времето на войната срещу Съветския съюз 
... Но чакайте, Савата вика нещо . . . 

— Ало, кой? — обади се Данчо. — Ало! Чувам, чувам ... Казвай, Сава! 
—  На дъното съм вече! — приказва Савата, а гласът му сякаш идва от другия край 

на света. 
— Стигнах на тридесет метра под водата. Тъмно е като нощ, но фенерчето ми свети 

като слънце. Ах, да знаеш само какво е тука! Чуден свят! Морето е пълно с хиляди, 
хиляди животни. Най- много риби. Цели стада се въртят около мене. Някои се опитват 
да ме хапят, но аз се браня юнашки — ритам ги, пъдя ги с ръце... Ало, ало! Чуваш ли? 



— Чувам, чувам! — отвърна Данчо. 
— Ще ви хвана по една. Искате ли? Данчо се изсмя. 
—  Какво се смееш? — засегна се Савата:. — Да не мислиш, че не мога? Ако беше ти, 

сърцето ти досега щеше да се пукне от страх. 
Данчо пак се изсмя. Другите от звеното се трупаха край него и наостриха уши да чуят 

какво разказваше Савата. Мирчо не се стърпя и дръпна слушалката от ръцете на Данчо. 
После Слави я дръпна от Мирча, Ицко от него. 

— Ало! — писна гласчето на Ицко. — Парахода виждаш ли го, бе? 
— Виждам го. До него съм. Много е голям. Коремът му е засипан с пясък и тиня. 

Цяла команда водолази го разриват и пробиват дупка в тялото му, за да го вържат. Да ги 
видите как се мъчат! Работят без отдих. Сега и аз ще се включа в командата... 

— Ти дръж рибите, рибитеее ... Хвани някой кит!— пошегува се Ицко.— Ало, чуваш 
ли? Ало! Ало! ... Не се обажда. Разсърдил се е. Ало! Чуваш ли ме, Сава? Ало! ... Не се 
обажда. Нещо взе да хърка в слушалката. Ало, Сава! ... 

Татко Петруш трепна. Случило се е нещо. Грабна слушалката. 
— Ало! — викна той силно. Вслуша се — хъркане. Пак викна. Никакъв отговор. — 

Дайте въздух! Повече въздух! — разпореди се той. — Кажете на капитана да провери на 
Савата въздушния маркуч! Ало! . . . 

Всичко се изпълни на секундата. 
— Капитанът каза да го изтеглим веднага! — докладва дежурният от другия телефон. 

— Налягането е голямо, има замайване. Не може да си служи с отдушника. 
 Макарите с въжето, маркучът за въздух и телефонният проводник засъскаха. Въжето 

се занавива бързо. На повърхността на водата заиграха малки балончета, като зрънца на 
пръснат наниз. Балончетата станаха по-големи, още по-големи . Звеното не откъсваше 
очи от тях. 

— Наблизо е вече! — успокои ги татко Петруш. — Едно . . две . . . три ... — заброи 
той. 

Всички бяха готови да извикат: „Ето го!“. Но него все още го нямаше. Миговете сякаш 
растяха в часове. 

— Четири... пет... шест... седем... 
Най-после скафандърът на Савата се показа над водата. Двама моряци го прикрепиха 

за стълбата и помогнаха на Савата да я изкачи. На палубата го посрещна татко Петруш, 
постави го да седне и веднага махна шлема от главата му. Разтърси го, както се разтърсва 
заспал човек. Плесна го по страните. 

Савата пое дъх. 
— Е? — усмихна му се старият кормчия. — Нали ти казах одеве, че морето не е 

жабешки гьол, а ти. Но нищо. Тъй се почва винаги. Без неслука няма сполука. Сигурно 
утре няма да ти се случи тъй. Дай сега да те съблечем, че я ги виж, още четворица чакат 
реда си. А и капитанът чака под водата. 

Савата започна да се съблича, а Мирчо надяна акордеона, разтегна го и над морето се 
разля бодра младежка песен. 
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