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    Имаше два шведски кораба, от един тип по десет хиляди тона контейнеровози. По 
късно когато ги посетих можах да ги огледам по подробно. Единия "Kilara" имаше 
асансьор от командния мостик, чак до машината, като можеш да избереш на коя палуба 
можеш да спреш. Отзад на кърмата имаше басеин за къпане по време на ход, а също 
така и на котва. Забелязах, че на няколко места на кораба имаше поставени малки 
кантари, с помоща на които моряците можеха да контролират теглото си. Настройката 
беше по средата на кораба, боядисана в бяло, с големи филистрини. Командния мостик 
беше много интересен - остъклен отвсякъде, без щурманска рубка. За осветление на 
картата нощно време имаше монтирана само една синя лампа. Този кораб и "Nipara" 
правеха първия си рейс и много жалко беше да ги гледа човек как пропадат под 
действието на корозията и слънцето. 
    Полша имаше два представителя  "Jakarta", натоварен с кафе. Тонажа му беше около 
десет хиляди тона, боядисан в сиво по бордовете, с бели надстройки, пригоден да плава 
в тропически  райони. И другия полски кораб беше "Vladislav Beirut", от същия тип. 
    "Nord Wind" - "Северен вятър" беше може би 8 000 тонен кораб с модерни хидравлични 
кранове по палубата. По късно разбрах, че бил натоварен с всякакъв вид консерви. 
"Musterland" беше от същия тип. И двата бяха западно германски. 
    Имаше един американски кораб - "Afrikan Glein", към 15 000 тона, боядисан в черно, 
празен, изплувал над водата, той създаваше впечатление, че е най - големия. 
    "Sindh" бе француски кораб, също като американския, боядисан в черно и празен, но по 
малък, около 12 000 тона, на възрастта на нашия. 
    Чехословакия  въпреки, че няма излаз на море, имаше тук свой представител. "Lednice" 
така се казваше малкия 2 000 тонен кораб. Той беше пълен с разни стоки, а екипажа им 
се състоеше от около пет - шест човека. 
    За снабдяването на корабите с вода, гориво, продукти и поща се грижеха арабите. 
Всичко това идеше от Суец, една дървена мауна на десет дена натоварена с педесетина 
варела с гориво. Не зная, нямаха ли танкери, та зареждането го извършвахме по този 
начин. Мауната идваше обикновенно на левия ни борд и след като се швартовахме, 
издигахме с парните винчове варелите един по един на палубата. След това внимателно 
ги изливахме в танковете за гориво. Тази операция ни отнемаше целия ден. На две 
седмици зареждахме вода по същия начин. Пощата получавахме на седмица два пъти. 
    С английския не бях добре и тъй като агента от фирмата с която зареждахме говореше 
само такъв имах затруднения. От вечерта се подготвях за срещата с него. Търсех дума по 
дума в речника за всичко що ни касаеше. Агента беше младолик мустаклия арабин, 
ходеше в тъмен европейски костюм. Носеше винаги чанта пълна с фактури и заявки от 
корабите. Името му беше Хасан Али Хасан Хамад, представител на фирмата "Aswan 
Schiping Agency" от Суец. На фактурите той пишеше и на арабски, та ми беше много 
интересно как го прави от дясно на ляво. 
    За жалост още от самото начало започнахме с неприятности. Към десетия ден от 
нашето пристигане се наложи да търсим лекар. Такъв имаше на полския кораб "Jakarta". 
Следобеда изпратих лодка за да доведат доктора. На нашия камариер Иван Калджиев се 
бяха появили симптоми на хроничен синозит и имаше нужда от специалист. След около 
час лодката пристигна с лекаря и нашия моряк Маринчо я вързал накъсо с въже за трапа. 
Докато доктора беше на кораба, а той постоя доста време, вятъра се усилил и се появила 
малка вълна. Разбира се при това положение лодката започнала да се блъска. Вече се бе 



смрачило, когато Илия, вахтения моряк забелязал това и като мислил, че лодката била 
свързана с кърмовото въже я отвързал с цел да легне по вятъра. Така останала свободна 
и изчезнала в мрачината. През това време бях поканил доктора да ми гостува. Когато 
понечи да си отива се разбра какво се е получило. Пуснахме другата лодка, но някой от 
листовете на корпуса се бяха пропукали и бързо се пълнеше с вода. 
    Заедно с радиста се качихме на мостика, надухме парната свирка и той със семафора 
започна да иска помощ. След около половин час чухме шума на моторница. Като наближи 
се видя, че е пълна с дузина мъже. Този който беше на носа започна да ни вика на 
английски, но никой от нас не можа да го разбере. Осветихме с прожектор борда си за да 
могат да пристанат по лесно. Като светнахме, можах да прочета надписа на лодката. Тя 
беше притежание на английския  "Scotish Star". 
    Не стана нужда да се качва никой от тях на нашия кораб. Радиста беше пребягал долу 
и се разговаряше с тях. 
    - Не искат да я търсят другарю капитан - ми каза той, когато дойдох. 
    - Опасяват се да не предизвикат престрелка между двата лагера и наистина са прави - 
добави той - и едните и другите се опасяват от десант. 
    - Няма как, ще трябва да чакаме до сутринта, но трябва да ги помолим , ако нямат 
пречки, да я довлекат - отвърнах аз. 
    Поблагодарихме на англичаните, но всички се бяхме разтревожили много. Така 
оставахме с вързани ръце и нямахме възможност да се сношаваме с другите кораби и 
брега. 
    На сутринта видяхме, че лодката е изхвърлена на египетския бряг на север от 
пристана. По обяд я докараха и се отървахме с два литра сливова, но всичко това беше 
добър урок занапред. Другата лодка я обърнахме на палубата и под ръководството на 
боцмана започна стягането и. Тя беше направена от алуминиеви листове, нитовани един 
за други, но ние нямахме такива нитове и използвахме калай за спояване на дупките. 
През деня докато имахме работа времето минаваше бързо и неусетно. Идваше вечерта и 
с нея скуката. Телевизия нямаше, а радиото хващаше едва България. За сметка на това 
тук заварихме тридесетина хубави филма, но киномашината ни беше повредена и така 
изобщо не можехме да разнообразим живота си. Когато с доктора от полския кораб се 
разговаряхме по различни теми се оказа, че хобито му било: 
    - Аз - каза той - имам чудно хоби: много обичам да поправям киномашини. 
    Това разбира се беше много добре дошло за нас и веднага му предоставих възможност 
да задоволи своята страст. 
    През деня времето беше приятно, най - горещо ставаше по обед, когато над пясъците 
почваше да трепери мараня. Вечерно време захлаждаше и от към Средиземно море 
духаше хладен вятър. В началото спях с едно одеало при отворена врата на кабината, но 
ми беше хладно и след ден два взех още едно одеало и затворих вратата. 
    Митю готвача, готвеше добре, но обичаше чашката. Общо взето, екипажа бяха добри 
хора, стари опитни моряци. Пък и бяхме само тринадесет човека и колектива ни беше 
добър. 
    Пощата идваше два пъти в седмицата, но никой още не беше получил известие от 
дома. Тук всеки трябваше да се пере самичък, но на мен това изобщо не ми създаваше 
затруднение, защото бях свикнал. Бях се запасил с няколко пакета прах, а вода не 
липсваше. 
    Дизел генератора работеше сутрин от 6 до 12 часа и вечер от 17 до 23 часа. 
Безсънието вече ме беше хванало и сутрин се събуждах редовно в четери часа, но не 
ставах защото нямаше осветление. Вечер слушах новините по радио Стара загора. Най - 



добре хващахме тази българска станция. Радиото се намираше до койката ми и след като 
свършеха новините търсех станция с приятна музика. Освен каютата имах и приемна 
кабина с голямо бюро, канапе, бюфетче, а на бюрото телефон, който разбира се не 
работеше. На стената имаше голям вентилатор, а от другата страна часовник и 
барометър. Отделно бяха банята и тоалетната. 
    Езерото беше голямо колкото Бургаския залив оградено отвсякъде с пясъчнохълмиста 
равнина. Гледката отначало ми се стори интересна - наоколо другите кораби хвърлили 
котва водеха своя живот, а на арабския бряг се виждаше малка палмовя горичка. На 
север, където започваше канала имаше маяк, но нощно време не бях го виждал да свети. 
Изглежда или беше повреден от някой снаряд или не го пускаха да работи, тъй като 
нямаше движение на кораби. В езерото имаше много риба и това беше добре дошло за 
някои от нашите запалянковци, рибари. Доста често от камбуза замирисваше на прясна 
риба. За разлика от Черно море, където гъмжи от акули, тук нямаше нито една от тези 
проклети кръвопийци. Може би защото водата беше горчива. 
    От предните смени на кораба бяха завъдени гълъби. Те ни създаваха радост. 
Гълъбите живееха на покрива на средната надстройка в един малък гълабарник, скован и 
боядисан от някой грижовен моряк. Имаше около пет шест двойки, за всяка от които беше 
предназначена по една килийка. Какъв контраст - символа на мира свил гнездото си сред 
огнището на войната. Всички ние се радвахме на тия прекрасни и благородни птици, но 
една случка с тях ни натъжи много. Имаше един мъжки, когото бяхме кръстили Васко, с 
тъмно сини пера и качулка. Той заедно с жена си, кротка бяла гълабица изчезнаха и 
няколко дена не знаехме нищо за тяхната съдба. След това тя се върна гладна, много 
гладна и кълвеше от ръцете ни, но от Васко нямаше и следа. 
    На кораба имаше и един арабски полицай. Той беше войник от морската пехота на 
Египет и му казваха "Гвардиан". Чуствахме го като член на нашия екипаж. Той вземаше 
участие в работата и се хранеше заедно с нас. Гвардияна бил по професия хлебар и 
помагаше много на готвача. След обед преди да печат хляба, той се запретваше и го 
месеше с най - голямо удоволствие. Бяхме го научили да говори някои български думи. 
Вечер, когато инсталирахме киномашината (оправена от полския доктор) на кърмата, 
викахме: 
    - Хайде, киното започва! 
    Всяка сутрин египетската военна моторница идваше да го проверява. На другите 
кораби имаше също така гвардияни. Всичките бяха облечени в бяла морска форма. 
Якичката на холандката им и фланелите им не бяха оцветени бяло и синьо, а бяло и 
червено. На белите му дрехи и баретата, изпъкваха черното му лице, колана и черните 
му обувки. 
    На втория път, когато дойде агента му дадох писма за дома. Започнах да посвиквам, но 
времето не ми стигаше - работата нищо и никаква, а часовете хвърчаха. Дойде някой от 
екипажа в кабината, като у нас роднините си ходят на гости. Почерпим се, приказваме за 
това за онова. Вече настъпваше втората половина на април и времето започваше да 
проявява признаци за големи горещини, въздухът ставаше топъл и задушен, изпълнен с 
прахоляк. Вятъра духаше от пустинята Хамсин. 
    Постоянно се чуваше артилерийска престрелка. Когато беше хубаво времето се 
виждаше как падат снарядите около окопите и по нататък. Те вдигаха облачета пясък и 
дим. В съботен ден нямаше артилерийски престрелки, тогава евреите почиваха. 
    Не липсваха неприятности, които нарушаваха спокойствието на корабния живот. 
Хладилника се повреди, а имаше много продукти и в тази горещина нямаше да издържат 
дълго. Когато се сменяхме с колегите, нямахме много време да научим за тънкостите, 



особеностите на агрегати и съоръжения и кое къде се намира. Механика заяви 
категорично, че не може да се справи и трябва специалист. 
    Качихме се на лодката и се отправихме към  чехословашкия кораб "Lednice". 
    Посрещна ме капитана, дядка с побеляла коса като мен, усмихнат и любезен. 
Поздравихме се сърдечно и веднага му намекнах за какво съм дошъл, но се оказа, че 
няма такъв човек. 
Времето не беше никак добро, вятъра силен, имаше и големи вълни. Бях решил да 
отидем до полския хладилен кораб "Джакарта", но вълните ни биеха в борда и 
прехвърляха вътре. Целите ни дрехи бях мокри, когато се отказахме и обърнахме носа на 
лодката към "Васил Левски". Боцмана, който беше на двигателя си сложи спасителна 
риза. Най - накрая благополучно стъпихме на палубата на кораба. Не беше студено, но се 
страхувахме да не направим беля. Слънцето вече се скриваше зад хоризонта. 
    На другия ден вятъра беше все същия, но въздуха захладня. По обяд всички кораби 
свириха продължително. Когато някой от екипажите биваше сменен, на мачтата на 
кораба  му се вдигаше флагове с които се съобщаваше за заминаването. Останалите 
вдигат флагове с пожелание за добро завръщане в родината. Щом лодката отблъсне от 
борда и се отправи към брега, корабът надава три дълги и един къс свисток и след този 
сигнал другите тринадесет ги поздравяват по същия начин. Това беше един тържествен 
момент. Всеки може да си представи, какво чувство са изпитвали тези които са 
заминавали за скъпата Родина. 
 
    Времето се пооправи и веднага побързахме да отидем при другите кораби да търсим 
специалист по хладилно дело. Положението наистина трябваше да се оправи. Две 
момчета спуснаха лодката и я подготвиха за по дълго плаване. По пътя щяхме да 
заведем камариера за преглед на полския кораб при моя познат доктора. Всеки може да 
предположи, че обитателите на Голямото горчиво езеро т. е. ние, са много. Една малка 
математическа задача и достигаме до крайния резултат. Общия брой на хората от всички 
екипажи беше около двеста човека. За всички тези хора, както и за корабите трябваха 
много неща - гориво, вода, храни и поща. Всичко това ни го осигуряваха арабите. Но 
медицинската помощ, която в този район беше много нужна не беше в техния обсег. Ние 
не бяхме привикнали на този климат и често ставаха непредвидени положения. 
Медицинската помощ се даваше на нуждаещите се от доктор включен към екипажа на 
кораба. Разбира се не всички имаха лекари, но държавите, чийто кораби бяха повече се 
редуваха и изпращаха лекари. На нас ни помагаше полския доктор. Не му беше лесно, 
бяха го търсили често и в най - неподходящото време. 
    Достигнахме благополучно до "Джакарта" и оставихме болния. Имахме щастие, защото 
веднага ни отпратиха към другия полски кораб. От него вземахме тримата механици, 
които се отзоваха на молбата ми. 
    Тези момчета бяха много способни и оправиха повредата в хладилника. Задържахме ги 
на вечеря. Искарахме последното шише нашенска сливовица. Разговори при такива 
обстоятелства винаги са едни и същи, особено когато националностите са близки, както 
нашите. За жалост и до сега още не съм ходил в Полша, но от поканите, които получих 
тази вечер, непременно трябваше да се възползвам. Вечерта премина неусетно и 
стрелката на часовника напредна, накрая нашите гости ни напуснаха доволни. 
    Тъкмо отблъскваха лодката от трапа и дочухме шум на моторница, която наближаваше 
нашия кораб. Изчакахме и скоро разбрахме, че идва доктора с нашия камариер в една 
английска лодка. Това беше едно много добро съвпадение. Тримата полски механици се 
прехвърлиха на английската лодка и се сбогувахме с тях. Лекаря с нашето момче се 



качиха на кораба. 
    Поканих доктора в моята кабина на чаша уиски. Той беше любезен да ме запознае 
подробно с обичаите, които са възприети от две годишното пребиваване на корабите тук. 
    - Всяка неделя, капитан Енчев - каза той - всички коменданти на четринадесетте 
кораба, които са в плен на канала се събират, придружени от няколко члена на екипажа 
си, на германския кораб "Nordvind". Това става в 11 часа преди обед, уж отиват на черква, 
а те поливат срещата си с няколко бутилки бира. Времето протича в разговори, размяна 
на оригинални пощенски марки с които облепят пликовете на писмата си. Този обичай е 
останал още от първите екипажи, когато корабите са хвърлили котва тук. През седмицата 
екипажите си ходят на гости, играят на футбол, тенис на маса и други игри. 
    Доктора говореше руски с много примесени полски думи в него, но се разбирахме 
прекрасно. Дълго говорихме за дома си, родината на единия и на другия. 
    На другия ден (неделя), придружен от доктора с още две момчета от нашия екипаж, 
отидохме на първо посещение на общата среща. Около трапа на "Nordwind" ни посрещна 
старшия помощник. Висок, рус капитан. Наоколо имаше навързани много лодки, по което 
можех да съдя, че от другите кораби са ни изпреварили. Въведоха ни в каюткомпанията, 
която беше доста обширна и с отлична климатизация. Влизайки, веднага почуствахме 
разликата на температурата на въздуха вътре. Местата около дългата маса бяха почти 
изпълнени. Докато ме настанят и поздравят всички, успях да разбера, че липсват 
представителите на два кораба. Всички бяха добре избръснати, в чисти официялни 
дрехи, с къси бели панталони и ризи с пагони. Само ние с поляците и чехите се 
отличавахме с дълги панталони. Забелязах, че повечето бяха с дълги коси, или бради 
като "битници". Помислих си, че това се дължи на липсата на фризьорски салон. 
Запознаването ни протече бързо и без големи церемонии, отколкото очаквах. 
Разговорите се водеха на няколко езика, но преобладаваше английския. Веднага получих 
редица покани за следващата седмица. Колегата чех - ме покани на бридж в събота, а в 
четвъртък англичаните искаха да направим мач по водна топка и плаване. 
    Деня мина много бързо, но следобеда започна да се усилва артилерийската 
престрелка между двата бряга. Говорих с един от шведите и той между другото ми 
спомена, че видял предния ден, как арабската артилерия обърнала четри еврейски танка. 
Всички тези снаряди, които сееха смърт, прелитаха над главите ни, а ние спокойно си 
бъбрехме. От разменените думи с другите капитани, можах да разбера защо евреите 
толкова много се стремяха да укрепят позициите си на източния бряг. Техните намерения 
били не само да се задържат на канала, но при евентуален десант и успех на арабите, да 
отбият първия удар, преди "Вратите на Синай" - така са отбелязани във всички 
справочници проходите Митла и Гиди. Израел се надява на тяхната непобедимост и 
ционистите твърдят, че знамето с Давидовата звезда ще се вее като символ на 
сигурността. И двата прохода се намират в голяма близост със Суецкия канал на около 
тридесетина километра. Мине ли ги човек тях, пред него се откриват необятните простори 
на Синайската пустиня. 
    Малко преди залез слънце се наканихма да си тръгнем. Качихме се на лодката и 
потеглихме към кораба. Направи ми впечатление, че дрехите ми бяха доста побелели от 
солта на горчивите води, които ни пръскаха при силния вятър. Трябваше да ги пера. На 
трапа ми се случи малка неприятност, спънах се и си одрасках малко ръката, на не беше 
опасно. Тъкмо се превързах в каютата и чух да бягат няколко човека по палубата. Като 
излязах, разбрах, че лодката пак е можело да бъде отнесена от вятъра. Полския лекар ми 
беше разказал как от техния кораб изгубили три лодки. Просто не могли да ги намерят, 
какво е станало с тях никой не можел да каже. А с англичаните се случило друго. 



Изтървали две лодки и вятъра ги изхвърлил на арабския бряг. Когато отишли на другия 
ден, видяли че не струват за нищо, корпусите им били надупчени от автоматично оръжие. 
    Историята с нашата лодка обаче не свърши до тук. Един ден бях изпратил на 
превръзка Тошко моряка, беше си прискрипал пръста при едно зареждане с гориво. 
Заедно с него отидаха боцмана и един моряк. След като минала превръзката, те се 
почерпили с колегите си и поканили един от тях да дойде на "В. Левски". И четирмата 
леко пияни се качили в лодката и отблъснали от полския кораб. По пътя се оказало, че 
полския моряк имал в джобовете си две бутилки коняк. Беше около два часа след залез 
слънце, когато наближиха нашия кораб. От далече чухме виковете им и всички излязахме 
да ги посрещнем. Беше много забавно да ги гледаме как се мъчат да пристанат, но 
понеже имаше вятър и вълни, все не успяваха. Включихме прожектор и започнахме да 
даваме съвети ка да стане работата. 
    Всичко остана напразно. Докато се мъчеха да се задържат на трапа и четиримата един 
по един изпопадаха във водата. Историята започваше да добива лош край. От водата ли 
или от страх да не се удавят, героите успяха за няколко минути да изпълзят по трапа, но 
лодката в залисията беше потънала в тъмнината. Имахме щастие на другия ден - 
довлякаха я арабите и пак се отървахме леко с няколко бутилки уиски.    
 


