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Как един машинен боцман вървеше по стъпките на Маркс 

Зад прозореца зимата вършееше като митничарска бригада из кораб 

след получен сигнал за контрабанда. Носеше студ и щормово 

предупреждение да си стои човек край радиатора. Така ще е, си рекох, ще 

си стоя, но точно в този момент иззвъня телефонът. Мразя ги тези 

апаратчета – не може човек да се оправдае, че не го е чул, че не е бил  

покрай него, нали е в джоба ти, така че вдигнах.  

Боцманът. Боцман Пеко или както му викахме Пеко Лимката. 

Прякорът му беше Лимката, защото навремето всеки път носел от Бейрут 

по някоя и друга торбичка с лимки, онези стъклени топчета, с които 

момчетата играеха по времето, когато нямаше още интернет и смартфони, 

а телевизията дънеше само с една програма. Носел ги, една по една 

изнасял торбичките, връчвал ги на своя дилър - някакъв инвалид в едно от 

онези павилиончета, в което навремето се продаваше всичко, и си 

осигурявал нелоши пари за престоя в Бургас. Да не пия от сълзите на 

децата, обясняваше, ще рече да не харчи от заплатата за водките си и, 

понякога, за участието си в някои палави компании. После намигаше - 

държавата  си взема данъците, жената ти получава заплатата, остава сам да 

се спасяваш. Сам да му търсиш лесното. Засмиваше се тарикатски и 

добавяше – тогава вече опираш до Маркс, винаги до Маркс, както казваше 

помполитът (първи помощник-капитан по политическата част – на 

нашите търговски кораби до 1989 г. – бел. ред.) на политическата учебна 

година. От него, от помполита, не лично от Маркс, съм научил за 

търсенето и предлагането. Оглеждаш се какво се търси, пресмяташ, 

уреждаш предлагането и си готов. Щом има търсене, ние сме насреща с 

предлагането. Аз в частност -  с лимките. 

Е, вдигнах. Да, изрекох късо. И отсреща – ти ли си? Кой да е, 

аланкоолу, си казах, щом си избрал моя номер, че ти е и изписано на 

всичко отгоре на екранчето, но все пак метнах една доза любезност – аз 

съм, боцмане, радвам се да те чуя. Любезността не беше нагласена, 

наистина ми беше драго. Преди, сега ми се струва – най-малко век, бяхме 

плавали за кратко на един кораб, после различни кадрови решения ни 

разделиха, след време поплавахме отново заедно, на друг параход, а като 

се пенсионирахме, той си купи апартамент близо до моя и станахме вече и 

махла. Виждахме се, по-често през лятото, на по кафе отвън пред разните 

капанчета, с които се напълни градът. През зимата малко разреждахме 

срещите, но се чувахме от време на време по жицата. Кажи, боцмане, 

повторих и онзи задудна в ухото ми. Дай да се видим, че нещо ми е криво 

на душата, ще ми се да си побъбря с някого. Значи за слушател ме викаш, 

едва не го срязах, ще рече – за кошче за душевни отпадъци, но си затраях. 

След толкова години другаруване не можех просто да му откажа. Студено 

- не студено, ще се излиза. На нашето място, не изчака отговора ми той, 

издудна още нещо, което не разбрах, и затвори. 
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Нашето място беше нещо с горда табела пицария, в която обаче 

повече се пиеше кафе или нещо по-силно и по-малко се ядеше. Квартална 

пицария. 

Чакаше ме. Потропваше на студа и се оглеждаше. За една бройка да 

му река – що не влизаш, бе, а зъзнеш отвън, но се сетих – и това беше 

любезност. Неговата. Да ме изчака, да ме поздрави и да влезем заедно. 

Кимнахме си, не се ръкувахме – някак комплексарско ни се виждаше 

ръкостискането пред кръчма, и се намъкнахме вътре в топлата утроба. По 

едно кафе ли ще ударим – почти се захилих аз, щото знаех отговора му. 

Което не значеше, че няма да ми го сервира: Нали онез измислиха да не се 

пуши в кафенетата. Пък кафе без цигара е все едно да биеш жена си без да 

я псуваш… Този път се захилих – в протокола си беше, както питането ми, 

така и отговорът. И седнахме. И си викнахме по една водка. Малка. Без 

разни лигни като сокове, коли, газирани води и прочие. Както го 

постановяваше едно време капитан Фос (капитан далечно плаване Веселин 

Георгиев – един от колоритните капитани в Параходство „Български 

морски флот“ – бел. ред.) – то не може като седнеш на ракия, да тъпчеш 

из корема си лимонади, салати, таквиз работи, че да не остава място за 

ракията. 

Поръчахме, донесоха двете чашки, чукнахме се, отпихме и 

продължих по протокола – излей сега, боцмане, какво ти тежи на душата. 

И рукна изливането. 

От болницата идвам, започна, и пресече още незададения ми въпрос – 

нищо ми няма, нали виждаш как ми се услажда, бях на свиждане на шефа. 

Няма да го бъде, да знаеш… 

Близна от чашката си, огледа сякаш с изненада неприлично малката 

съдинка и ме зяпна – нали го помниш шефа? Вмъкнах моето помня го. 

Наистина смътно го помнех, един рейс правих с него преди да сляза, но не 

се хванах да обяснявам. Знаех, че като каже шефа без да уточнява име, 

разбираше само един главен механик. Все разправяше, че и занаят, и 

човещина е учил от него. С не един и двама механици е плавал, както се 

знае, през дългата си практика, но като изречеше шефа, разбираше се, че е 

с главна буква. И ставаше дума за онзи шеф. 

Вметката ми не му направи впечатление. Извикал ме бе да ми говори, 

не да разговаряме. Продължи. Закъсал е, рак има, на белите дробове, пък 

не пушеше. На нас даваше да кадим, но той не похващаше, ако си 

спомняш, цигара. Поклати укорително глава – пък докторята казват, че 

тютюнът правел рака… 

Пак надигна чашчицата, пак я огледа – и нея укорително, както ми се 

стори, примлясна и я подкара. Знаеш, казвал съм ти, че е голям механик – 

и онази му работа, както е приказката, плуваше в масла и грес. На всичко 

отгоре караше занаята по канапа – по инструкции, по изисквания, по 

нормативи, абе, както му е редът. Машинното, помниш, блестеше като 
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аптека; машината, дизелите, помпите – всичко работеше като часовници. 

От онези, скъпите. Но след едно отплаване от Варна, ти вече беше слязъл,  

ми се видя нещо омърлушен. Какво има, шефе – питам. Нищо, боцмане, 

вика, но пристигна нареждане да вземем мерки за икономии на горива и 

смазочни материали, та го обмислям. Национален почин, както си чувал, 

та заради това съм се умислил – като как ще го правим. Е, ще вземем, му 

казвам, що да не вземем, още щом тръгнем и ги мятаме мерките, не се 

кахъри. Само че той не се засмя. Казвам ти – караше нещата по канапа. 

Щом има такава разпоредба, значи трябва да се изпълни. Минахме 

Босфора, поехме на запад, а шефа се зарови из разни бумаги – 

документацията на главния двигател, на дизелите, на котела, на помпите. 

Четеше човекът. После слизаше в машинното, зяпаше тук-там, записваше 

си нещо, пак се качваше и пак четеше. Викаше втория при себе си, по 

някое време и елмеханика, и все нещо умуваха. Някъде към Сицилия 

бяхме, когато вече не издържах – намъкнах се в кабината му и от вратата я 

почнах – я, моля те, налей, шефе, по едно и ми я обясни цялата галимация. 

Поне на мене. Подочувам парченца от втория механик, от електрика, от 

онези момчурляци – третия и четвъртия, но друго е да пия от извора. И не 

само аз – уж сме задружна команда, машинкаджиите, не като онези на 

палубата, пък до нас не стига нищо. Той само стана, отвори  хладилника 

си, извади една шишичка, капна в две чаши колкото да не е без хич и 

поклати глава – ще ви кажа, боцмане, разбира се, че ще кажа на всички.  

Поизбистря се, значи, работата, си помислих. За икономиите. И си 

отдъхнах, преди да люсна онези няколко молекули, които беше сипал в 

чашата ми..  

Зачакахме и го дочакахме момента. Събра ни в кабината си, наля по 

едно кафе - той го правеше, а четвъртият ни го ръгаше в ръцете, и ни 

обясни. С втория механик ще се заловят с горивните помпи и дюзите – 

центроване и всичко, което се полага. Елмеханикът ще огледа завеждането 

си – нали токът си го правим от дизелите, значи от гориво. Третият 

механик ще се залови с котела си. Боцманът – с разходването на газьол за 

миене на сепаратори, с маслата и прочие. 

Мерките, значи, бяха изложени, оставаше да ги спретнем, за да не се 

изложим. И ги метнахме. С малко недоверие, ще ти призная, ги метнахме,  

но щом шефа беше казал – няма мърдане. Обаче се оказа, че цялата 

тупурдия е била кажи-речи за онзи, дето клати антените на радиста. На 

края на тримесечието икономията излезе едно смешно число. Не чак за 

срам, но не и да оправдае тупурдията. Макар че, както е казано, и мишка 

да се изпикае в морето, файда е, но пък твърде дребна мишка ни се беше 

паднала, бе. Одряма се шефа, гледах го и му се чудех на акъла. Каквото 

зависеше от него, направил го беше и нямаше за какво да се коси, но беше 

свикнал като се захване с нещо, да му види хаира. Пак, сещаш ли се, почти 

като у Маркс – за търсенето и предлагането. Е, почти.  
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И по едно време пак не издържах.  

Във Варна бяхме, зърнах одрямания му сурат из коридорите на 

параходството и се приближих. Пак ли тези пусти икономии ти гризат 

душичката, шефе, попитах възпитано. Той само кимна, после додаде – бил 

в Техотдела и там му набивали канчето. На други кораби постигнали къде-

къде по-големи икономии. Ясно, трябваше да му ударя едно рамо. Може 

да съм само боцман, но пък си знам занаята. Моряшкия занаят, а той е, 

както сега казват, многопланов. Я да идем да ударим по едно в „Котвата”, 

предложих, все така възпитано, че да ти кажа моето предложение по 

темата. Той ме изгледа бая изненадан от изхвъргацията ми – нали беше 

чел инструкции и всякакви бумаги, нали беше изчислявал, мерил, смятал, 

а баш Лимката се захванал да му отваря очите. Сигур нещо такова си е 

помислил, но ме имаше шефа, да ти кажа, уважително се отнасяше към 

мен, затова само кимна.  

И поехме. Към кръчмата - според него, към решението - според мен. 

Донесоха шерденчетата и каната с виното и като отпихме, започнах. 

Тая работа, шефе, е по-сложна отколкото си мислиш. Говорих с колеги от 

други кораби. Някои от тях наистина давали добри икономии, но ставало 

по малко сложен начин. Като идели в руско пристанище, връчвали една 

торба коняк на онези от бункеровчика и братушките им наливали колкото 

поискат мазут или газьол – каквото горят. По братски, или, речи го, по 

конячески. Сипвали те горивото в танковете, забирали си торбата с 

подарките и шланговете си и изчезвали, а механиците после отчитали  

каквото и колкото трябва. За да станат икономиите. И му намигнах малко 

невъзпитано, да го река, пък може и да ми е залютяло от дима на цигарата. 

Тогава в кръчмите даваха да се пуши. Шефа дълго мълча. После поклати 

глава – не е коректно, боцмане, не е правилно така… Е, вече наистина взех 

да се ядосвам. Сега за икономии ли ще си приказваме или за разни 

коректности – опитах се да възразя някак си по-меко. Нали е казано – има 

ли търсене, трябва да се уреди предлагане. Това е моят начин. Един мой 

комшия работеше в радиозавода, знаеш, най-модерната фабрика в града. 

Дошла някаква японска делегация на посещение и запитали какво пише на 

стената в цеха. „На борба за икономии!”, им превели ентусиазирано. 

Японците заклатили неразбиращо глави – ами нали конструкторът на  

съответния детайл е изчислил колко метал да се вложи, каква обработка е 

нужна, за да се произведе – как може да се икономисва… Не разбрали  

онези с дръпнатите очи нашенския  почин. Прости хора. Само че не го 

изприказвах това, помислих си го само, и си затраях – да не взема да 

объркам нещо. Изчаквах. Мислеше шефа и май че взе да възприема  

казаното. Бавно, но разбрах, че влиза в душата му като червено вино с 

горещи шерденчета. Ще помислим, каза накрая, ще видим… Какво има да 

му гледаме, напираше ми отвътре да му го зафича, но пак си затраях – 
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работата се печеше. А печенето, знае се, не става набързо, ако искаш да не 

прегори. 

Е, така направихме – както го бях предложил. Не е лесна работа, да ти 

кажа – не може да нахакаш колкото си искаш гориво в танковете, нищо, че 

аверите ти го дават на аванта, и да излезе, че цял рейс моторът е работил с 

морска вода. Чалъм се иска. Както при мен – нали и аз можех да купувам 

по един чувал лимки, но нещата трябва да се правят с мярка. С пиниз, да 

съм по-точен. Пинизите бяха възложени на втория механик, щото третият 

беше още новобранец, и на мен. И ги въртяхме успешно, да ти кажа. Шефа 

не искаше да се замесва по-извътре. Глождеше го, че цялата работа с 

икономиите  си беше малко чурук. Че не е по правилата. Направо не 

разбираше Маркс, да го обобщя. И, да знаеш, може още от тогава да го е 

налазил онзи рак, да го е почнал от единия край, а после да се е насложило 

и нещо друго. Като си свикнал да караш по канапа, всяко кривване може 

да ти счупи нещо, душата ти дори да зачегърка. Знае ли човек… 

Любен ЛЮБЕНОВ 


