
Писма от Нептуновата поща (15) 

Данчо Кебапа 

                                                                 2 

От Рига ни запратиха за Куба. Ама като имало да става, то си става!   

През Белт-овете, Зунд, Категат и Скагерак се спуснахме към Канала. Пак 

заради страха от трафика и недоверие в помощниците, барото прекара 

линията на курса близо до Холандския бряг, между нефтените платформи 

и островите. И близо до о-в Тексел в един слънчев следобед, когато вече 

бях сдал вахтата на чифа и сърбахме кафе с третия, чух тревожните 

сигнали на корабната свирка. Залепнах на челния филистрин и се огледах. 

Забелязах отляво, на около пет-шест кабелта малко пред мидела, към нас 

да приближава типичен китобоен кораб. С остър форщевен, подобен  на 

совалка от стара шевна машина „Сингер”, цепеше леката западна 

вълничка без да се отклонява и на градус от курса си. 

Абе този Рей Чарлз ли е, Стиви Уондър ли е? Не стига дето няма 

предимство да пресича, ами и не вижда и не чува!? Видях барото да 

изкача учуден от кабината си и още преди да се хване за перилото на 

трапа към мостика, се усети потрепване на кораба, последвано от глух 

удар. Нещо като среща на слон с врабче. Капитана само изпуфка и се 

отпусна. Проследих как риболовният кораб отскочи назад от борда и се 

завъртя, повлечен от нас. 

Чифа вече откланяше кораба на ляво, за да не мине високата ни кърма 

през бедният рибар и да го смачка като консервна кутия. След дълги 

секунди, заклещеният форщевен на рибарчето се измъкна от пробойната и 

видях, че в рубката му няма никой! Изтичах на мостика и казах на барото 

за опасенията си, техният рулеви да не би да е паднал зад борда при удара, 

докато е спял на руля? На кърмата на рибарчето стояха втрещени дузина 

балъкчии и нещо ръкомахаха. Измежду краката им, обути с високи 

ботуши, се изнизваше накупчена мрежа, обрамчена с олово и оранжеви 

поплавъци.    

От пробойната, като на Ниагарския, с грохот хвърчеше вода. Беше пробит 

баластният танк. Корабът се накрени надясно и след като от машината 

потвърдиха, че са преминали на леко гориво, дадохме стоп и легнахме в 

дрейф. Последва обмяна на информация с рибарите, размяна на адреси, 

търсене на ремонтни заводи в близост и т.н. Учудващо бързо, въпросът се 

уреди и се отправихме за ремонт в Антверпен. Тук с деловитостта на 

Запада, в рамките на седмица, ремонтираха пробойната с големината на 

панелна боксониера. 

Не ни пропуснаха и без тънкия намек за качеството на материала на 

корабния корпус. По думите на водещия корабостроител, в кремиковската 



стомана за корпуса преобладавали претопени магарешки и конски петали! 

И тъй като заводът не разполагал с подобен „боклук“, се наложило да 

изчакат една доставка от СССР с близко качество. Но въпреки това, дори 

и руският материал бил по-добър от нашия и кръпката щяла да прилича на 

яма! Така и кръстихме кърпежа – „ЯмА”-та.  

Но за наш късмет, рейсът за Куба отпадна и натоварихме зърно от Анверс 

за Ленинград. Тук от един фрий шоп, прекръстен от моряците на х-

„Айдук-ан”, се набълбучихме с евтинджарски телевизори, които поради 

различието в честотите за звука, останаха в съветско като заврени зетьове, 

само образ! Затуй и бяха по два за лев, ама имала глава да пати! Първият 

настъпил търнокопа, бе Данчо Кебапа. Защо Кебапа – ами защото - далеч 

в началото на родното корабоплаване, наш Данчо, къркан като мотика, 

паднал в ледената вода между кораба и кея и благодарение воя и лая на 

една  пристанищна мастия, бил спасен. Тогава дал обет, да храни това 

куче само с кебапчета, докато е живо, но бедното псе така и си отишло, 

без да вкуси и хапчица.               

Морските, познавайки оперираната му щедрост, го емнаха да почерпи, 

инак ще гледа само кутията на телевизора. Но Кебапа ги отпращаше с 

пикантни благословии по адрес на роднините и близките им. Пльоснат 

като рязан турчин на койката си, с изпружени артритни нозе, немити от 

предпоследния чартър, сменяше с ремут-а трите канала на белгийската 

национална програма и блаженно си отпиваше от кутийката „Амстел”-

чето. Вратата на ухаещата на умрели лебеди каюта, зееше отворена и 

досадниците, бетер от конски мухи, методично кацаха и му натякваха 

поличбата за неполятата новопридобивка. Стоях поканен , но… за 

преводач на инструкцията!   

В един момент, програмите започнаха да се сменят безконтролно. Просто 

от канижела един морски ги превключваше бясно със своя ремут. 

Райското блаженството в погледа на Данчо премина в трепетната уплаха 

на кошута първескиня. Очите му се канеха да напуснат орбитите си. Бря, 

керата, к’во му стана? 

С  ужасяващо напрежение, пъшкане и страх, Кебапа се надигна от койката 

и по чорапи, които оставяха отпечатъци, достойни да усмъртят едно 

следово куче, приближи лудналият телевизор. С разтреперани ръце 

натисна клавиша на каналите и екрана се кротна „Бе-е-е-е-х, мама ти!  ... 

на мен ли баш тия номера?” И пак с пъшкане положи морни телеса в 

койката, като кирлясалите му палци се опулиха весело към тавана през 

дупките на чорапите. Отпусна се, отпи от биричката и … дивият танц на 

програмите пак започна! 



Този път стана по-енергично, пак защрака бутоните, укроти каналите и 

докато седне, телевизорът преметна няколко програми и … угасна! Ха 

сега? К’во му стана? Кебапа с мъка и натежала от напрежение глава, 

отново се изправи, доближи със страх апарата и с движения на факир, 

заопипва бутоните. Екранът премигна и светна, но това на прогони ужаса 

в очите му. Как баш на него ще му се падне скапаният телевизор? 

С плахи стъпки излезе от каютата и с шпионски финт надникна в 

съседната кабина, където апапите бяха пуснали минимум три телевизора с 

които се надвикваха и си пиеха биричката, като я втвърдяваха с водка. 

Върна се и докато се изпружваше на койката, телевизорът угасна. Нямаше 

избор, трябваше дорде е време да го върне или ремонтира. Опакова 

обратно всичко в кашона и ми поиска адреса на „х-Айдука-на”. Дадох му 

и номера на такситата!   

На сутринта се обадих, дойде таксито, обясних му накъде да кара стоката 

и зачакахме. Някъде към ийкиндия, таксито изви между купчините товари 

и закова пред трапа. След половинвековно забавяне, дължащо се на 

дискусията относно качеството и цената на услугата, с въпиюща неохота, 

Кебапа се раздели с няколко белгийски купюра, прегърна бохчата, която 

камариерът търсеше от сутринта да застеле на масата, и сизифовски се 

затътри по трапа. 

Беше облачно, но направо ярко пролетно, сравнено с  мутрата на Кебапа, 

излъчваща арктически мрак и полярен студ. Дори във февруарския мраз, 

по челото му пробягваха капчици пот с нюанси на лилаво-зелено. Данчо 

се намъкна в каютата си, разопакова и включи телевизора. Бачкаше си 

като нов. Тежките стенания през зъби  и сумтене, подсказваха 

непрежалимата раздяла с най-малко половина от месечната му заплата!    

Ами като му взели за отваряне, (по негово настояване!), и още за 

препломбирането на телевизора, за таксито и … е, поне вече гаранцията е 

желязна. 

Досадниците, ухилени, пак му напомниха притчата и … му демонстрираха 

номера с ремута! Кебапа остана като чичко Сталин, след новината за 

нападението над СССР!        

Но отмъщението, да НЕ почерпи, още повече се стоманизира. Домакинът 

само повдигна рамене като обран евреин на комплимента да му отпусне 

нещо по-твърдо от камбуза. Нямаше просто мерак в последствие да мачка 

каскета пред капитана за нарушаване на „сухият режим“. Като 

алтернатива подсказа на Кебапа, че разполага с неограничени запаси от 

еднолитрови бутилки ликьор „Роза”, които се въргалят още от 

построяването на кораба и никой не им посягал! Като няма риба … и 



ракът е риба! Данчо прегърна идеята и четирите шишета, като за начало 

на реализацията…. И се заключи в каютата. 

Натоварихме, снехме се от кея (губи ми се спомена, кой го покри на 

маневрата, аз действах на кърмата!) и забръмчахме към Петроград. 

Заобиколихме през проливите и прецапахме пак вледеняващата се 

Балтика. На петият ден форщевенът заора в дебелия лед на Финския 

залив. Формираше се конвой под съпровода на линеен ледоразбивач. 

Разтревожени от липсата на Вазовския представител на нацията по 

социалните кътчета на кораба, воглаве с чифа и асистенция на доктора, 

настойчиво заблъскахме по вратата на Кебапа. Пълното мълчание 

принуди чифа да отключи с мастера. От тъмната, като пещерата на Али 

Баба, каюта най-напред се понесе вонята на несметно количество едри 

водоплаващи пернати, поразени от птичия грип и неизвлечени. В мрака, 

върху койката, Данчо така юнашки хъркаше, че и конят на Марко 

Кралевити би забягнал в гори Тилилейски. Прегърната докапчена бутилка 

символизираше изхода от битката. После докторът спомена, че Кебапа 

страдал от популярния сред шофьори, ватмани, машинисти и други 

седящи труженици… А комбинацията с „Роза”-та, неподходяща! Та 

така… 

Капитан Росен ЛОДОЗОВ         

               


