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П Р И Я Т Е Л И 

В най-отдалечения край на пристанището, там където струпваха 

ненужните съоръжения да ръждясват на спокойствие, и където свършваше 

железопътната линия, по която се движеха вагоните със стока, един стар 

пристанищен кран доизживяваше дните си. Бяха го отписали от активите на 

пристанището при последната инвентаризация и два „Зетор“-а го бяха 

набутали съвсем на края, почти до оградата, след което здраво го застопориха 

и овързаха. И за да не помисли, че за нищо не става, сложиха му аерометър на 

върха на стрелата да измерва силата на вятъра и ветропоказател, така, за 

вътрешноведомствена употреба. И, разбира се, националният флаг. Гордо да 

показва, че все още има държава. 

Ятата гълъби, които го населяваха, когато наблизо товареха жито, го 

бяха оцвъкали до такава степен, че отдалеко погледнат, човек можеше да си 

помисли, че страда от някаква кожна болест. Едно от стъклата на кабината на 

крановика беше счупено и от там бяха влезли няколко гълъба  да живеят за 

постоянно и да предупреждават останалите, когато докарат жито за товарене. 

Можеше да се каже, че тогава беше Великденът на гълъбите. 

Бяха му оставили гака и желязната топка, която държеше шкентела 

винаги опънат, който приличаше на дюлгерски отвес, мерещ постоянно нещо. 

Така беше, когато нямаше вятър, но завъртеше ли се аерометърът, тежката 

проволка започваше еднообразен танц напред-назад,  наляво-надясно, при 

което стържеше по една издадена ламарина, издавайки протяжен, неприятен 

звук, който караше гълъбите да отлитат  нанякъде. 

Металната стълба, по която на времето пъргаво се изкачваха крановиците, 

сега беше отрязана толкова високо от земята, че никой да не може да се качи 

по нея. Както изглеждаше, нямаше кой да прави това, но така бяха наредили 

от Охраната на труда, за да не стане някоя беля. 

Двата големи прожектора, монтирани от двете страни на кабината, бяха 

фиксирани в едно положение и създаваха впечатлението на огромни 

немигащи очи, гледащи, като че ли малко тъжно. Впечатлението за това се 

засилваше и от счупеното стъкло на единия от тях. 

Тъжно му беше на стария кран, овързан като Прометей, че не върши нищо, но 

полека-лека се беше примирил с това, а и беше открил философията на стари 

години. Имаше късмет, че го бяха поставили на това място, защото от другата 

страна на оградата беше вълноломът, по който при хубаво време се 

разхождаха хората от града. Всякакъв народ. Млад, стар, шумен, пъстър. 

Понякога така се захласваше да гледа от високо бавно движещата се тълпа, че 

не усещаше кога се е изнизал денят. Но най-интересно беше вечерта, когато 

тръгваха младите хора по двама, по двама да гледат лунната пътека, да търсят 

своята звезда и да си обещават неща, които най-вероятно единият от двамата 

забравяше още на сутринта. 

Така се забавляваше старият кран, не забелязвайки, как се изнизва 

времето и само увеличаващата се ръжда по него му напомняше за това. 
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* * * 

  

 Двата пристанищни влекача, долепени до олющения борд на стария 

кораб внимателно го добутаха до кея и изчакали командата от пилота за края 

на маневрата, изпуснаха кълба черен дим от опушените си димоходи и бързо 

се оттеглиха към стоянката си до Морска гара. Тук беше, като че ли по-

слънчево и водата беше по-чиста, а не както оново място, отредено за стария 

кораб - забутан ъгъл на пристанището, където морската вода събираше 

всичката мръсотия, която се носеше по нея. 

 Моряците, участващи в маневрата, набързо довършиха работата с 

въжетата, привързващи кораба към кея и побързаха да го напуснат, защото 

микробусът, който ги чакаше, вече нетърпеливо надаваше призивни звуци. В 

бързината да направят това, така и не чуха звука наподобяващ въздишка, 

който като че ли се понесе по кораба. След тях остана само щормтрапът да се 

полюлява, приспуснат над големия гумен отбивач, предпазващ кораба да не 

се удря в кея. 

 Корабът, останал сам, въпреки че бяха обещали да назначат пазачи, 

които да се грижат за безопасността му, все още беше притихнал, почивайки 

си след дългата маневра. Преди седмица разтовариха последния му товар и 

тъй като бяха изтекли сроковете на валидност на всички документи, решиха 

да го бракуват. И за да не заема работно кейово място, го докараха в този 

забравен ъгъл на пристанището, където да изчака решението за съдбата си. А 

то не можеше да бъде друго, освен да го продадат за старо желязо. 

 Старият кораб знаеше съдбата си, но примирявайки се с това, в него се 

беше породила малка надеждица, че от неговото желязо може да направят 

нов кораб. Е, сигурно щеше да бъде по-малък, но модерен, автоматизиран, 

както ги правят сега. А и знаеш ли, може да носи неговото име? 

 Така си мечтаеше, докато придрямваше под обедното слънце и леко 

поскръцваше, приспивно полюляван  от леката вълна, влизаща в 

пристанището.  

 Навярно би изкарал доста време в това полусънно състояние, ако не го 

бе разбудил шумът от движещите се хора по вълнолома. Издаде един по-

продължителен звук, който наподобяваше нещо смесено между прозявка и 

изпукване на стари кокали след голямо протягане и се огледа къде се намира. 

 Даа, подходящо място за доизкарване на дните си. То и мястото като 

него – изоставено, неугледно, сякаш замръзнало във времето. Във водата 

наоколо плаваха дребни дървета, пластмасови бутилки и големи парчета 

втвърдили се нефтопродукти. Кейовата стена беше обрасла с дълга „брада” от 

водорасли, които мърдаха като живи от леките вълни. 

 От другата страна, откъм кея - същата запустяла и безжизнена картина. 

До ръждясалата ограда бяха струпани напоени с масло железопътни 

траверси, останали от последния ремонт на линията, до тях – няколко 

ненужни вече грайфера, а почти до мостика му – един оцвъкан от гълъби и 

гларуси пристанищен кран. 
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 Денят още не беше свършил, а вече му доскуча. Беше свикнал да има 

хора около него, да чува глъч и смях, а вечер, когато моряците се събираха по 

кабините да отбележат още един изминал ден, да слуша песни от моряшкия 

фолклор. И сега, какво? Тишина, тъмнина и само онази характерна миризма 

на кораб, с която се беше пропил още от построяването си. За унилото му 

настроение допринасяше и приспивното полюляване, което оприличаваше на 

полюляването на пенсионер в стол-люлка. 

 Загледа се в човешката тълпа под него, заслуша се в брътвежите, от 

които не можа да различи нито една дума и като си каза „Така ще бъде” се 

унесе в старчески полусън. 

     * * *  

 - Хей, старо, добре дошъл. Спиш ли, спиш ли? 

Някой го викаше, или така му се причува. То, като остарееш, какво  

ли не започва да ти се случва. Ослуша се, но нищо повече не чу. „Сторило ми се 

е”, реши старият кораб  и след едно продължително изкърцване се унесе 

наново. 

 - Не ме ли чуваш или не искаш да си поговорим? – продължи вече по-

силно гласът. 

 - Кой, бе? Кой ме събужда? – попита със скърцащ като от ръжда глас 

корабът, понеже отдавна не беше говорил. 

 - А добре дошъл, наборе! Гледам те мълчиш и си викам: „Я да му се 

обадя, че ръждясах от мълчание”. За какво те вързаха тука? Нали знаеш от тук 

пътят е само един – към Кремиковци. 

 - Е,е, говориш така, като че ли пътят е към „Тополите”. Все нещо ще 

измислят да направят от нас - oтговори пак със скърцащия глас корабът. 

 - От теб може би, но от мен освен колове за ограда, нищо друго няма да 

стане – уверено каза кранът. 

 - Все ще е от полза. Я си представи, че от тези колове направят ограда на 

някоя нова детска градина. Ще ги боядисат, ще ги разкрасят да се радват децата. 

Все при теб ще идват те, ще опират главички да гледат кой минава и идват ли 

майките им да ги вземат. Ще вдишваш детския им аромат и ще бъдеш щастлив 

– успокои го корабът. 

 - Хей, ама ти си бил романтик, бе! Я, как хубаво го описа, че ми се 

прииска да хукна на колове да стана – със смях му отвърна кранът, та чак гакът 

му се разлюля. 

 - Нали трябва малко позитивно мислене, както съм чувал да казват хората, 

че ако го няма, по-добре да ми отворят кингстоните и да отивам на дъното. А и 

ако знаеш, колко изгреви и залези съм гледал, колко звезди са  

„сваляли” навигаторите по време на нощните вахти, колко букети цветя, 

останали от изпращанията, са изсъхвали по финистрините ми. Как няма да бъда 

романтичен! - на един дъх изприказва корабът. 

 - Вярно! На вас, морските, много ви се лепят. Обвеяни сте с романтика, 

приключения, Южни морета. Те, жените, нали са романтични души, разбират от 
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тези работи. Казват, че заради това ви търсели, а не за парите. А, какво да кажем 

ние, с ватенките – малко тъжно попита кранът. 

 - Всичко това е моряшки фолклор, легенди. Лустро, създадено от 

писатели, които на кораб не са стъпвали. Да те попитам нещо? Ти виждал ли си 

моряци след 20-дневен преход между две пристанища, от които една седмица са 

нямали вода за битови нужди? Ти виждал ли си какви хидротехнически 

съоръжения се правят по надстройката и палубата, за да уловят водата от 

краткотрайни валежи и как се променя курса на кораба в преследване на 

дъждоносни облаци? Ако не си, по-добре да не знаеш – завърши с тих глас 

корабът. 

 - Ти май се натъжи. Не знаех, че имаш и нежна душа – промълви кранът и 

след кратко мълчание продължи. – Да те попитам нещо весело. Защо флагът на 

кърмата ти е вдигнат наполовина? Нали всяка сутрин трябва да се вдига, а вечер 

да се сваля? Виж моят байряк – на най-високото място го сложиха, за да се 

вижда от далеко и постоянно да мърда. 

 - Така трябва да бъде, ама сигурно не знаеш, че няма екипаж на кораба. 

Обещаха да изпратят няколко човека за пазачи, но между обещаването и 

даването има разлика. Последния път, когато го вдигаха, казаха, че ролката на 

горния край на флагщока заяла и така остана вдигнат на половина. Нали знаеш 

какво означава, когато флагът е вдигнат наполовина? Не знаеш? Значи, че на 

кораба има умряло! И тъй като кораб вече съм умрял, може да са го оставили 

нарочно така – завърши с лека въздишка на примирение корабът. 

 - Е, хайде, хайде, сега пък умрял. Нали преди малко ми каза за 

позитивното мислене. Я се стегни, че кой знае, колко време ще ни държат тука. 

Като знам, колко „бързо” се вземат такива решения, от които ще зависи съдбата 

ни, може и да посрещнем Нова година – зауспокоява го кранът. 

 - Така е. Разбираш ги тези работи! Ама и аз какви ги приказвам. Като съм 

ръждясал целия, не значи, че съм се размекнал, нали? То, както си приказваме 

слънцето май ще залезе. Я, кое време е станало! Ей, сега ще тръгнат пак по 

вълнолома и цяла нощ ще слушам само въздишки. Давай да заспиваме, че 

сутрин много рано се събуждам – сложи край на разговора корабът с нещо като 

прозявка накрая и веднага се унесе. 

 Кранът не му отговори, защото разбра, че приятелят му се понесе след 

спомените си и като нямаше какво друго, направи опит да го последва. 

 И както не му се спеше и се канеше да чака разходащите се по вълноло- 

ма, така и не усети как един „Зетор“ добута някакъв вагон под него.     

Придружаващият ги маневрист здраво овърза буферите на вагона към тези в 

края на линията, постави по една „кучка” под всеки колесар и уверил се в 

сигурното му застопоряване, замина със „Зетор“-а. Така старите приятели се 

събраха отново. 

 

               * * *  

 По навик старият кораб се събуждаше в 4 часа сутринта за вахтата на 

старши помощник-капитана. Това беше едно уважение към човека, който най-
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добре го познаваше и се грижеше за него. Вдъхваше аромата на кафето, което 

вахтеният рулеви приготвяше, докато старпомът приемаше вахтата и се 

вслушваше в тихия им разговор, който двамата водеха, пиейки от ароматната, 

гореща напитка. 

 След това, някъде към 7 часа, на мостика се качваше палубният боцман, 

който уточняваше със старпома, какво ще работят моряците през деня. А преди 

това из кораба се понасяше мириса на вкусната закуска, която беше приготвил 

станалия по тъмно готвач. Готвачът Жельо беше майстор отвсякъде. Не 

напразно старият капитан винаги го вземаше със себе си, когато тръгваше на 

рейс. Въобще, капитанът се качваше на кораб задължително с четирима човека, 

които познаваше от дълги години – радист, боцман, старши камериер и готвач. 

За останалите – както дойде. Все някак щеше да се оправи. И винаги 

завършваше плаването безпроблемно. 

 Така унесен в спомените си, старият кораб заспиваше отново и само 

крясъка на някой недоволен гларус прелетял ниско над надстройката, го 

разбуждаше за миг, след което се унасяше отново и нали малко недочуваше, 

тихият разговор, който се водеше до него не му пречеше. 

 - Добре дошъл, наборе – проговори най-сетне кранът след като се увери, 

че новодошлият е този вагон, когото дълги години бе разтоварвал и товарил. 

 - А добре заварил – отговори веднага вагонът. – Гледам те и не мога да те 

позная. Много си се променил от последния път, когато работихме заедно. 

 - Като гледам и ти не си „цъфнал” за това време – заядливо отвърна 

кранът. Беше наясно с действителността и трудно я приемаше. 

 - Е, хайде, хайде не се докачай толкова. Щом сме тук, значи и двамата сме 

на един кантар. От колко време „пазиш” това място? – попита вагонът. 

 - От около месец – отвърна кранът – а ти къде беше до сега? 

 - На един глух коловоз в една забутана гара. Разтовариха стоката и ме 

забравиха. При една годишна инвентаризация ме откриха и като нямаше какво 

да правят – ето ме тук. И май това ще е последното място, а? Ти как ги виждаш 

нещата? – попита с някаква надеждица в гласа вагонът. 

 - Как да ги виждам. Всички тук присъстващи ни очаква една и съща съдба 

– за старо желязо. Такъв е животът – старите си отиват, младите идват. 

Я виж онзи кран, новият. Крановикът дори с асансьор се качва до кабината. А 

каква електроника, автоматика. Абе, имам чувството, че може и сам да работи. 

Така, че давай път на новото, а ние ще си предъвкаме спомените. Не са малко те 

и кой от кой по-хубави. Нали помниш с какви знамена ни окичваха по 

празниците, какви портрети на победители в соцсъревнования слагаха по нас? А 

сега какво? Тишина, работа и никаква радост. Забелязал ли си, как след работа 

всички бързат да се приберат у дома? Няма да се събере бригадата, да отиде в 

онази малка кръчмичка, да изпият по едно и гръмкият им смях след някоя 

сполучлива шега да оглася улицата. Знаеш ли, отдавна не съм виждал онзи 

бригадир, Жельо Милушев. Помня, беше в съревнование с един бригадир в 

Иличевск, как му беше името, помниш ли? – попита кранът. 
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 - Как да не помня! Анатолий Барановски се казваше. Не помниш ли, 

когато докараха онези специализирани грайфери тип „паяк” за товарене и 

разтоварване на слитки чугун, как от високо ги изсипваше в мен, та чак 

изкривяваше страните на коша ми? И все на крановика се караха, ама май ти 

беше виновен – веднага отговори вагонът. 

 - Да бе, вярно, така беше. Ей онзи там, до нас вързаният, докара 

„паяците”. Подарък от пристанището на Иличевск. Как се съревноваваха само! 

Ама наш Жельо не се даваше на Толята Барановски – с гордост допълни кранът. 

 - Кой, бе? Кой Жельо? Готвачът ли? – пробуден от разговора се обади със 

сънен глас старият кораб. 

 - О-о, старо. Да не те събудихме с нашите брътвежи? Я, виж кого са 

докарали снощи да ни прави компания – с весел глас попита кранът. 

 - Кого са докарали? Този сандък ли? Когато го видях си помислих: 

„ Айде-е, вече и ковчега са ни докарали. Много скоро, бе” – каза през хрипкав 

смях, като на тютюнджия, корабът. 

 - Е-е, на такова ли заприличах вече? – малко неуверено попита вагонът 

с глас, като че ли ще се разплаче, с което предизвика смеха на приятелите си. 

 - Спокойно, спокойно, все още хващаш окото.... на някой търговец на 

вторични суровини – допълни кранът, колкото да не остане назад от приятеля 

си, с което накара вагона и той да се засмее, та чак буферите му се размърдаха. 

 - И двамата сте ужасни. Ти не беше такъв на младини – каза вагонът на 

крана – изглежда, че доста дълго си общувал с морския. Нали знаеш, колко е 

груб в шегите си. 

 - Е, стига де! Ти пък от шега не разбираш. Малко да се поразтушим, че 

времето много бавно минава. Виж, довечера като тръгне народа по вълнолома, 

като почнат да въздишат и да се прехласват по морето ще бъде по-интересно – 

заобяснява кранът. 

 - Ами, да въздишат. На пъшкане повече прилича, а не на въздишане. И 

ако знаят, че там излизат тръбите на битовата канализация по друг начин ще 

гледат на морето – промърмори корабът. 

 - И-и, ти пак с твоя песимизъм. Пъшкали били, миришело на тоалетна. Та 

нали там рибарите ловят най-охранените риби – ядоса се кранът. 

 - Хайде, стига толкова, че да не се скараме пред новия ни приятел. Да не 

вземе да каже: „Абе с какви свадливи старчоци съм се събрал” и да замине пак 

на някой глух коловоз – примирено каза корабът. 

 - Добре, добре – съгласи се веднага кранът – виждаш ли онзи възрастен 

мъж с бялата риза, който стои на вълнолома точно срещу нас и не откъсва 

поглед от теб? Вчера пак беше тук и пак те гледаше. Познаваш ли го? 

 - Я, чакай да погледна. Вярно към мен гледа. Мътно ми е пред очите и не 

мога да го видя по-добре. Нещо маха с ръка. Ами, да, вярно. Това е капитанът, с 

когото направихме последния рейс. Разбрал, че са ме вързали тук и дошъл да ме 

види. Какво да направя, за да му дам знак, че го виждам. Свирката ми не работи, 

флагът застопорен, сигналните светлини и те никакви ги няма. Я, ти си 
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размърдай шкентела, че гакът да се разлюлее, може пък да забележи и разбере, 

че го поздравявам – предложи с развълнуван глас корабът. 

 Напъна се кранът, разлюля ръждясалата дебела проволка, та чак застърга 

по онази издадена ламарина и звукът накара възрастния мъж да погледне към 

него. Забеляза клатещата се кука и разбрал, какво означава това, замаха с ръка, 

след което усмихнат тръгна към началото на вълнолома. А корабът изпусна 

една скърцаща въздишка след него. Толкова му бяха възможностите. 

 

      * * * 

  Белият нов катер на Морска администрация бавно навлезе в акваторията 

на пристанището. Прибираше се от рейда, където беше закарал група 

инспектиращи за проверка на един кораб. Бяха се обадили от други кораби, че 

от кораба изтичат нефтопродукти и замърсяват морето. От Администрацията 

реагираха бързо и цветното петно около кораба им даде достатъчно основание 

да наложат големи глоби. Затова сега бързаха да се приберат и оформят 

окончателната документация. Групата слезе  на едно пригодено за тази цел 

място в кейовата стена, а катерът завързаха на неговото място пред Морска 

гара. Мястото беше само за снимка – бял катер пред бяла сграда. И това беше 

едно от нещата, с които катерът се гордееше. Другите бяха характерни за 

младостта – красота и сила. Бяха го построили с удължена линия, 

аеродинамична надстройка и остър вълнорез. Кърмата беше транцева, което 

даваше възможност на няколко човека да застават на нея. Това беше добре за 

екипажа, защото, докато изчакваха на рейда проверяващите, можеха да ловят 

риба всички едновременно. 

 И други неща вълнуваха новия катер. Например, много обичаше да 

мечтае за далечни, презокеански плавания, където да гледа таитянски танцьорки 

как изпълняват своите танци. А също мечтаеше и за героични подвизи, като 

преследване на пирати, отвлекли красива девойка от круизна яхта. Толкова се 

вживяваше в мечтите си, че не забелязваше нищо около себе си. И затова се 

стресна и безкрайно учуди, когато напусна Морска гара и го швартоваха към 

борда на един стар, ръждясал кораб в дъното на пристанището. От разговорите 

на моряците разбра, че на Морска гара ще пристига голям лайнер, който щял да 

заема цялото кейово място. Затова местили катера. Само за един ден. И тъй като 

беше почивен ден и нямаше да бъде нужен на Администрацията, екипажът му 

си даде почивка, като остави само един млад моряк да го пази. А той, с мечти 

подобни на катера, взе бинокъла и започна да гледа, какво става на Морска гара 

с надеждата да сбъдне някоя от тях. 

 Не се почувства комфортно белият катер, когато го вързаха за ръждясалия 

кораб. Боеше се да не изцапа бялата си боя и беше благодарен на моряците, че 

поставиха кранци между него и кораба. А и нали обещаха да бъде тук само един 

ден. Все някак ще изтърпи. Само да не се изцапа. И тази мръсна вода около 

него. Ето, красивата му водолиния вече се омазни. Ще го измият моряците, 

няма да го оставят, но защо въобще трябваше да става така. 
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 Младият моряк не го свърташе на едно място. От бака, където гледаше с 

бинокъла, отиде на кърмата, огледа швартовото въже, хвърли във водата една 

опаковка от някаква закуска останала от проверяващите, след което се качи на 

мостика. Тъй като бяха спрели климатика и беше станало задушно, отвори 

вратата към крилото на мостика към мористата страна. Сложи фуражката на 

капитана и взел бинокъла, загледа пак към Морска гара. Лайнерът още не беше 

пристигнал и можеше спокойно да оглежда разхождащите се по кея. 

Е, разбира се, оглеждаше само едната половина от тях, но и това беше 

достатъчно за мечтите му. Беше го яд, че точно на него се падна да бъде 

дежурен, но една прокладнала се еретична мисъл не му даваше покой. Какво 

толкова, ако вечерта отидеше до Морска гара. Само за няколко часа! Кой щеше 

да дойде по тъмното да проверява дали е тука. Ей, къде е Морска гара. 

Да извикат и ще чуе. Отначало отхвърли тази мисъл, но колкото слънцето 

отиваше към залез, толкова съпротивата му намаляваше, докато най-накрая се 

предаде. Като си каза „само за малко и се връщам”, прекрачи леера на катера и 

се изкачи по щормтрапа на стария кораб. Прекоси го на бегом и се спусна от 

другата му страна на кея. И пак на бегом, като че ли го гонеше някой, отпраши 

към Морска гара. Нали си обеща, че веднага се връща. 

 Белият катер улисан в суетността си не разбра, че остана сам. По някое 

време се ослуша да чуе стъпките на останалия да го пази моряк, но тъй като не 

ги чу реши, че е легнал да спи. Помисли и той да направи същото, но 

разговорът, който започна до него не му позволи да направи това. 

- Наборе, гости ли ти дойдоха? – попита кранът кораба. 

- Аха, вързаха някакво катерче на борда ми, ама то е ново, бе. Дето  

се казва „не му е изсъхнала още боята”. Не ми се вярва и него да бракуват като 

мен – отговори корабът. 

 - Сигурно не могат да му намерят кейово място. Нали виждаш, колко е 

претъпкано пристанището – предположи кранът. 

 - Ще му намерят, ще му намерят. Ще видиш още утре ще го махнат. Ами с 

нас какво ще става? До кога ще стоим тука? – завайка се вагонът. 

 - Нещо си се разбързал, наборе. Да не стане така, че после да съжаляваш, 

че са те махнали от тук – промърмори кранът. 

 Белият катер слушаше и не можеше да повярва. Къде беше попаднал? 

Какви са тези старчоци около него, че на всичко отгоре и говорят? Ще го 

наричат „малко катерче”! Него, пред когото е бъдещето и на когото предстоят 

велики подвизи! И къде се запиля този моряк, който трябваше да го пази? А как 

мирише само този стар кораб! Направо вони! 

 Помисли да се обади и да сложи всички на мястото им, но после се отказа. 

Какво ще се разправя с тези „динозаври”! Току виж, че хвърлили някаква 

мръсотия отгоре му. И къде отиде този моряк? 

Само на крана му беше нещо неспокойно. „Въртяха” го нещо лагерните 

връзки, както ревматизъм ставите на някой пенсионер, предсказващ влошаване 

на времето. „Е, аерометърът не се върти, флагът е увиснал неподвижно, значи 

няма страшно” помисли си успокояващо кранът. 
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Но нямаше кой да погледне стария, все още показващ вярно барометър, 

закачен на мостика на кораба. Ако го бяха видели, щяха да забележат рязкото 

спадане на атмосферното налягане, което предвещаваше голяма буря. 

 

    * * * 

Отначало лек полъх на появилият се вятър освежи неподвижния въздух. И 

както внезапно се появи, така и внезапно спря. Само няколко гълъба излетяха 

набързо през счупения прозорец на кабината на крановика и заминаха на 

някъде. Откъм ресторанта на Морска гара се носеше тътнежа на усилена до 

крайност музика, което не позволи на посетителите му да чуят първите 

гръмотевици. Бурният вятър, с нищо не предвещаващ появата си, връхлетя 

пристанището и съседния плаж, по който затъркаля неприбрани плажни чадъри. 

Аерометърът на крана, показващ силата на вятъра, бясно се завъртя. Флагът, 

рязко опънат до скъсване, потрепваше само с краищата си. 

 Корабът, натиснат от вятъра откъм борда към кея, бавно започна да се 

отваря, докато опъна всички придържащи го въжета. Добре, че когато моряците 

бяха попитали, с колко въжета да швартоват кораба, капитанът извършващ 

маневрата бе отговорил: „Всичките”, с което предизвика иронични усмивки и 

подмятания от страна на участниците в маневрата. 

 Кранът и той беше напънал всичките си стопери и овързващи проволки, 

за да удържи порива на вятъра. Само шкентелът му се отклони в крайно 

възможно положение и така остана, опрян в издадената ламарина. Ръждясалият 

плафон на сигналната светлина на върха на стрелата се изкърти и с трясък се 

разби на палубата на кораба. 

 Изкривеният кош на вагона се заклати и ахаа да падне на кея. Разбира се 

това не стана, само голямата, странична двойна врата се отвори, скъсвайки 

ръждясалото, дебело резе. 

 Вятърът за момент отслаби силата си, колкото да породи миг надежда, 

след което удари с нова сила. И като игра на котка с мишка отново за миг почти 

спря. Само, за да оправдае името си – силен поривист вятър или на моряшки 

език – шквал. Най-накрая, сякаш решил да спре с играта, задуха с пълна сила. 

 Откъм Морска гара се чу звук на счупено стъкло и писъци на хора. 

Някаква човешка фигура, превита почти на две, бавно напредваше по кея към 

кораба. Беше морякът, който трябваше да е дежурен на катера. С видимо усилие 

успя да се мушне под крана и да се хване за отворената врата на вагона. 

Погледна към кораба и видя двуметровата ивица вода между него и кея. Разбра, 

че няма да може да се върне на катера и затърси място, където да се подслони, 

за да изчака спирането на вятъра. Видя наблизо пристанищна магазия с 

люлееща се, отворена врата и пак превит на две се запъти нататък. 

 Вятърът, колкото да оправдае името си, отново поспря, но този път като 

че ли размисли, защото когато задуха отново беше променил посоката си. Сега 

беше насочил цялата си сила откъм носа на кораба, което напрегна до крайност 

всичките носовите въжета – шпринга, траверзното и двете носови. 
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Стари бяха те, но още можеха да се съпротивляват и затова корабът беше 

спокоен. Щеше да издържи. Стоеше гордо изправен срещу стихията, както цял 

живот бе правил това. Нищо, че хората бяха решили, че вече е за бракуване. Ще 

им покаже той, че още го бива. 

- Бате, страх ме е – чу корабът някакво гласче между поривите на  

вятъра. 

- Кой се обажда? -  попита корабът, надвиквайки свирещия вятър. 

- Аз съм, катерчето, което вързаха на борда ти – едва се чу гласчето. 

- А, ти ли си. Аз през цялото време си мислех, че не можеш още да  

говориш, нали си толкова мъничък. Кажи, какво има? – попита корабът. 

 - Носовото ми въже много се разхлаби и започнах да се „отварям”. Скоро 

може съвсем да се отделя. Кърмовото и то не е по-добре – обясни набързо 

катерът. 

 - Наборе, сам ли си говориш или спориш с вятъра? – малко задъхано 

попита кранът. 

 - С катерчето говоря, с катерчето – повтори корабът, за да е сигурен, че 

ще го чуят – швартовали го към мен, както се връзва магарето на поляната, та 

сега започнало да се отвързва и се уплашило. Ама, как да му помогна? 

 - Няма ли моряци на него? – попита кранът. 

 - Няма. Абе, какви моряци да има? Като видиш как са го швартовали, ще 

разбереш, какви са. Не видяли оня дето препускаше към Морска гара? Сигурно 

той е бил оставен да го пази. Остави сега тези приказки, ами давай да измислим, 

как да помогнем, че наистина може да пострада малкият – набързо, пак 

надвиквайки се с вятъра, каза корабът. 

 - Толкова ли е сериозно положението? 

 - И по-сериозно дори. Ако се отвърже от мен, вятърът ще го отнесе 

отсреща върху военните кораби и това може да му е за последно – обясни 

положението корабът. 

 - Виж сега – започна след кратко мълчание кранът – като гледам тука от 

високо, имам една идея. Тя, нашата се вижда, каква ще е, ами да помогнем, 

колкото можем. Да те попитам, достатъчно ли си устойчив и сигурен ли си във 

въжетата си? Ако е „да”, предлагам следното: аз ще се наведа максимално над 

теб, ще разтворя стрелата си и ще спусна шкентела, докато закача с куката 

катерчето. Ако успея да направя това, ще мога да го задържа.Съгласен ли си?  

 - Добре е да се получи. Дори ако искаш, можеш да се подпреш на борда 

ми. Ще те удържа – предложи корабът. 

 - Да действаме – каза кранът и като се напъна, освободи спирачката на 

стрелата. Не напразно го бяха бракували, нищо при него не беше, както трябва. 

 Освободена, стрелата максимално се отвори и почти стигна до другия 

борд на кораба. Много малко не достигна, за да излезе извън него и да се 

надвеси над катера. 

- Давай още малко, наборе. Ако не можеш, залюлей проволката 

и когато ти кажа, спускай куката надолу. Така, както си застанал ще падне 

точно отгоре на катера – закомандва корабът. 
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 Напъна се още малко кранът, мръдна стрелата удряйки я в ограничителя и 

ръждясалата проволка „потече” надолу. Металната кука с глух звук се удари в 

палубата на катерчето и застъргвайки по нея, започна да се прибира, докато се 

закачи за здравия леер.  

 - Готово, готово. Убери проволката – развика се корабът. 

 Кранът започна да прибира проволката, натягайки я като струна и спря. 

Отдъхна си, че операцията по спасяването на катера се получи и тъкмо да каже, 

че все още стават за нещо, усети как колелата  от външната му страна се отделят 

от линията. Вятърът веднага го подпря и натегнатата проволка го дръпна към 

себе си. Този път кранът не можа да устои на вятъра и с трясък се стовари върху 

кораба. Успя само за последно да прибере, колкото можа още проволка, с което 

придърпа катера плътно до борда на стария си приятел. 

 Вагонът, който до сега не вземаше участие в спасяването на катера, успя 

да спре вдигналите се колела на крана с коша си и така не му позволи изцяло да 

легне върху кораба, а само да се подпре на борда му. 

 Вятърът продължаваше да блъска по изкривените железа, които 

изглеждаха като прегърнали се стари приятели. А те си бяха и такива. 

  

      * * * 

 Сутринта, изгрялото слънце се мъчеше да пробие през гонените от 

отслабващия вятър облаци. Изглежда, че вятърът се беше „издухал” и това бяха 

последните му напъни. Вдигналите се през нощта вълни вече бяха „легнали” и 

не заливаха вълнолома. Само някоя по-голяма, когато се удареше в него 

вдигаше стена от пръски. 

 Голяма група хора обикаляха около полегналия кран и клатеха глави. 

Новината за случилото се по време на снощната буря беше обиколила 

пристанището. Набързо сформираната комисия описваше щетите и подготвяше 

препоръки за отстраняването на негодните детайли.  

 Кошът на вагона беше изцяло смачкан, но колесарите бяха здрави, което 

беше добре, защото можеше на собствен ход да отиде до мястото, където щяха 

да го нарежат. 

 Корабът също беше пострадал, тъй като при падането си кранът беше 

изсипал големите бетонни противотежести, служещи да уравновесяват 

повдигнатите товари. И сякаш по поръчка бяха паднали върху надстройката, 

смачквайки половината от нея, а фалшбордът, който бе послужил за опора на 

крана бе легнал върху палубата. 

 Най-много бе пострадал кранът. Цялата му фермена конструкция бе 

изкривена, стрелата легнала върху капаците на хамбара от борд до борд, а 

кабината на крановика смачкана до неузнаваемост. Само проволката стоеше 

опъната и сякаш не искаше да пусне малкото катерче. 

 А то, малкото катерче, беше се притиснало до мръсния, ръждясал борд на 

стария кораб и като че ли не искаше да се отдели от него. Екипажът вече се 

беше качил на палубата му и подаваше въжета на един влекач, който щеше да 

го откара до кея пред Морска гара. Катерчето се надяваше да се забавят още 
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малко, за да сбогува със стария си роднина, защото той наистина беше такъв. Не 

бързаше, въпреки издраната боя по целия си борд и изкривения леер, за който 

бе закачена куката на крана. А и старият кораб вече не миришеше така лошо, 

както му се бе сторило в началото. 

 Комисията, свършила си работата замина, за да организира работата по 

разчистването. Само един възрастен мъж с бяла риза стоеше неподвижно на 

вълнолома и гледаше към кораба. Не обръщаше внимание на мокрещите го 

пръски от блъскащите се вълни във вълнолома. Гледаше тъжно и от време на 

време посягаше с ръка да оправи разрошената си коса от неспиращия вятър, 

като понякога не бързаше да я свали. Така, застанал с вдигната ръка до главата 

си, създаваше впечатление, че отдава чест по военному. Даваше заслужен 

последен поздрав на своя стар приятел. 

 

Продан ГЕОРГИЕВ 

 

     Р Е Ч Н И К 

1- „ЗЕТОР“ – лек колесен трактор 

2- ГАК – куката на крана, за която се закача товара 

3- ШКЕНТЕЛ – дебела проволка, с която се вдига и спуска товара 

4- ЩОРМТРАП – въжена стълба 

5- „ТОПОЛИТЕ” – варненски градски гробищен парк 

6- КИНГСТОН – главен задборден кран, осигуряващ морска вода за 

различни системи на кораба: охлаждаща, баластна, противопожарна и др. 

Името идва от ветроходните кораби, които имали на дъното си отвор 

запушен с дървена тапа, която била затисната с голям камък, наречен 

„кингстон” – кралски камък. Този отвор служел за бързо потапяне на 

кораба, когато не трябвало да бъде пленен. 

7- ФИНИСТРИН – така се наричат „прозорците” на кораба 

8- ФЛАГЩОК – мястото, където се издигат флаговете на кораба 

9- КУЧКА – метален клин, който се поставя между колесара и релсата, 

служещ за застопоряване на вагона 

10- ТРАНЦЕВА КЪРМА – вид форма на кърма на кораб, която няма 

характерната закръгленост, а като че ли е „отрязана с нож” 

11- КРАНЕЦ – вид буфер от изплетено въже във формата на балон 

     12- ШПРИНГ – швартово въже, подавано косо в посока от бака към кърмата 

и от кърмата към бака 

      13- ТРАВЕРЗНО ВЪЖЕ – швартово въже подавано перпендикулярно на 

кораба 


