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    На "Nordwind" се водеха доста разговори относно нашето задържане и до кога ще 
продължи. Капитаните от другите кораби говореха, че до два месеца ще се уреди 
въпроса за всички, да се завърнем вероятно без корабите, защото на някои са заплатени 
стойностите и навлото от английското застрахователно дружество, а на други даже и 
самите кораби. Английският лойд и правителствата на много заинтересувани страни 
оказали натиск върху двете воюващи страни, да пуснат корабите да излязат, но това е 
малко вероятно, защото канала и от двете страни беше препълнен с мини и потънали 
кораби. Историята обаче не се оказа благосклонна - осем години минаха докато не се 
появиха първите признаци за излизане на корабите. 
    Все пак, като пътува корабът е друго, не е както тук спокойно, без голяма вълна и вахта 
в бури. Но от друга страна все едно че си под ключ в затвор. Направи ми впечатление, 
докато бяхме на горната палуба на германския "Nordwind", когато някой си изпиеше 
бутилката бира, а имаха хубава бира - холандска - хвърляше шишето зад борда. Попитах, 
не ги ли събират, но ми отвърнаха, че не правят това. Тогава се помъчихме да изчислим, 
колко празни бутилки лежат на дъното на езерото. Може би един милион и си казвахме, 
че ще дойде времето, особено за "Nordwind", който беше закотвен в това положение 
толкова дълъг период, дали няма да достигнат до повърхността бутилките от бира. Казах 
си: Ако корабите бъдат задържани още няколко години, сигурно ще се образува зелен 
остров от бутилки, добре обвити в мидички - един вечен паметник ознаменуващ 
"жаждата" на моряците. Като става дума за бутилките, идва ми на ум, какво ли е 
положението с котвената верига? Виждал съм кораб, който е стоял повече от три месеца 
с хвърлена котва във Варненското пристанище. За това време веригата беше така 
обрасла, че се наложи двама от моряците да стоят до клюза и с чукове да разбиват тези 
обраслости. Метър по метър шпила обираше и те неуморно работиха, а след тях със 
силна струя вода от шланга третия миеше. Представям си нашето положение какво е. За 
толкова време какво е станало с котвените вериги на четринадесетте кораба. Може би 
няма да има възможност, като дойде денят да ги изтеглят и ще се наложи да ги откачат от 
кораба. 
    На раздяла, когато тръгвах ми предложиха да взема, като подарък месо, компоти и 
мармалад, но аз отказах понеже нямаше с какво да се реванширам. Мойте домакини 
имаха тези неща в излишък, Товара им се състоеше от такива стоки. 
    След вечеря седнах в каюткомпанията да изиграя една табла с механика, но едва 
бяхме хвърлили няколко пъти заровете и влезе вахтения моряк. 
    - Другарю капитан! Дошла е някаква лодка и хората искат да се качат. Говорят на 
английски - ми каза той и се върна обратно. 
    Аз веднага станах и се отправих навън. Изненадах се много, като видях на трапа 
капитана на американския кораб. Като ме видя, той извика дали е добро времето, което е 
избрал за да ме посети. Колкото можах на моя английски го поканих и наредих на 
вахтения да внимава за лодката. По трапа пръв се качи капитана, а след него още един 
човек. Още там капитана ми го представи - той беше цветнокож - мулат. Веднага ги 
поканих в кабината, разбира се извадих бутилка с уиски и чаши. Поканих гостите да 
седнат, но американския капитан изпрати подчинения си  и ми каза: 
    - Той е много добро момче! 
    Че е добро не се съмнявах, но че и той не желаеше да бъде на една маса и да се чукне 
с цветнокож, също съм напълно уверен. Нрави, хора! 



    
    Много лошо е човек да е затворник и то в чужда страна. Стоях и се чудех, как хора 
осъдени на каторга или затвор могат да изтарпят толкова години такъв живот. Каква 
надежда имат за бъдещето. Просто бях потресен, когато прочетох "Записки от Мъртвия 
дом" от Достоевски. Тогава бях младо момче, на 25 - 26 години. Тук ние наистина не 
бяхме в такова окаяно състояние, но ни беше хванала лошата болест на носталгията. А и 
самата природа тук, горещината и задух е непривично за организама. Постоянните 
артилерийски престрелки ни действаха угнетяващо на психиката. Най - много ме 
налягаше мъката, като чуехме сирените на корабите които свиреха при изпращането на 
някой от екипажите. 
    При залез слънце картината над Голямото горчиво езеро беше неповторима, но освен 
красотата ние изпитвахме радост, че още един ден си отива и нашето завръщане в 
родината се приближава. Тук нощно време небето биваше толкова ясно, че звездите се 
виждаха с просто око. Не напразно тук се е родила Астрономията. При все това, че тази 
дума е гръцка. И понеже в курса на моето обучение Астрономията беше застъпена 
солидно, тук можех да се радвам и наблюдавам познати обекти. 
    В свободното си време търсехме развлечения, които да разнообразят живота ни. 
Имахме доста филми, които прожектирахме при тихо време отзад на кърмата. Често си 
разменяхме филми и с другите екипажи. 
    Писмата, които пишехме и получавахме бяха от голямо значение за нас. От тях 
научавахме какво става в къщи, как са нашите близки и новините от Родината. От 
американския кораб "Afrikan Glein" вземахме саморъчно направени марки и облепяхме 
пликовете с тях. Този кораб беше своего рода пощенска станция за нас. Тези марки може 
би ще достигнат висока стойност някога, защото са уникални и интересни по своя 
произход. След като се завърнах у дома на няколко пъти срещах публикации на тази 
тема, а един колега, англичанина Бриам Хил, преди година издал каталог с издадените 
пощенски марки от Голямото горчива езеро. 
    Събота и неделя, когато имаше повече време, ходехме или ни идваха на  гости 
екипажите от другите кораби. Всички тези посещения бяха на високо равнище, така да се 
каже, понеже бяхме от различни националности, но като общо преминаваха добре. 
Имахме известно предпочитание към славянските кораби - двата полски и онзи от 
Чехословакия, но не можехме да пренебрегнем и другите. 
    Вече настъпи втората половина на май, а заедно с това и половината от нашето 
пребиваване тук. Времето беше облачно и хладно, подухваше хладен лек ветрец и 
предразполагаше за почивка. Чуваше се пак стрелба. На кораба беше пристигнал един от 
помощник капитаните на "Port Jnvenkangil". Разговаряхме се на чаша ароматично кафе, 
което ми бяха подарили поляците. По радиото се чуваше арабска станция, а вентилатора 
раздухваше дима на миризливите цигари които пушеше гостенина ми. Той ми беше 
донесъл две официялни покани. Те бяха напечатани и прегънати на две, от вътрешна 
страна имаха изрисувани интересни фигури, в различни цветове. Първата имаше 
следния текст: 
    "До капитана на м/к "В. Левски" 
    Аз Ви моля да ми направите удоволствието с Вашето присъствие на обеда на м/к "Port 
Jnvenkangil", в петък 16 май 1969 г. в 12 часа. 
    подпис капитан Джон." 
    Другата имаше следния текст: 
    "Английският посланник сър Ричард Беамонт Ви моли да му направите удоволствието с 
вашето присъствие на борда на кораба "Port Jnvenkangil" в понеделник 19 май 1969 г. в 



12, 30 часа." 
    Разбира се аз благодарих за високата чест , но много не се зарадвах, защото трябваше 
да си чупя езика. Необходимо беше от сега да си подготвя някое изказване с помоща на 
речника. Веднага вмъкнах в разговора ни, че имам намерение да изпратя гостенина си, за 
да разузная обстановката. Той веднага се съгласи, дори се зарадва, че съм го уважил. 
Когато пристигнахме на "Port Jnvenkargil", капитана ме покани в каютата си. Кораба беше 
голям и конфортен, дори имаше кабини за пътници. Правел вояжи между Англия и 
Австралия, докато войната го заточи тук. Помолих организатора на обеда да ме постави 
до някой от поляците или чеха. Молбата ми беше посрешната добре. 
    Докато разговаряхме дойде домакина - капитан Джон. Той беше много приятен старец 
на 60 години. Ние се бяхме виждали вече на срещите на "Nordwind", но не се познавахме 
от близо. 
    - Ще ми позволите ли да Ви говоря на ти? - попита ме капитан Джон и веднага след 
това - играете ли бридж? 
    Може би това беше страстта му, и като му отговорих утвърдително, той много се 
зарадва и веднага ми предложи да изиграем няколко робера. Бриджа го играеха по нова 
система, понеже както ми каза капитан Джон, системата Кулберсон била остаряла. 
Играхме три робера, направихме малка закуска с шунка, със салам, много тънко нарязани 
и гарнирани красиво в чинийките като цвете. По средата нарязани домати и на четерите 
ъгъла, малки парченца холандско сирене и тънки кръгчета от зелена пиперка. Всичко 
това поляхме с червено искрящо вино и пенлива бира. 
    И сега, като пиша тези редове си спомням, как стюардите се съревноваваха един с 
друг, когато имахме бридж. Надпреварвайки се кой кораб ще приготви най-хубава закуска. 
Мисля, че винаги "Lednice" спечелваше. Капитан Клемент казваше: 
    - Трябва да имаме петима за бридж, четрима да играят, а един да обслужва - игра на 
думи - чакам и обслужвам - (английски). Веднъж имахме двама келнери и това излезе 
катастрофално. Тогава ние прекарахме вечерта повече да вдигаме наздравици отколкото 
да играем карти. 
    Човек когато е в приятна компания и обстановката е отлична, времето за него лети 
неусетно. Не усетих кога беше настъпила ноща. Наканих се да си тръгвам, понеже ми 
беше неудобно да остана, а пък и не можех да оставя кораба си така безотговорно. До "В. 
Левски" ме докараха с английската моторница и ми пожелаха лека нощ. Всичко беше 
много хубаво, но едно ми тежеше, бях позабравил езика и с това се затруднявах. 
    На другия ден, след като станах се обръснах и хапнах набързо, трябваше да свърша 
някои формалности. Имаше да оправям документите по продуктите. На борда ни беше 
застанал танкер с котелна и питева вода, та трябваше да оправя и техните документи с 
помоща на механика. Някой ще се очуди защо горим котела в тази горещина, но той беше 
много необходим. На първо място камбуза, въпреки че имаше електрическа пекарна, 
пара трябваше и за винчовете, като товарим и разтоварваме, за банята и т. н. 
    Около 10, 30 часа приключихме и заедно с боцмана приготвихме лодката за преход. Тя 
беше от стандартните спасителни лодки, направена от алуминиеви листи съединени 
помежду си с нитове. Имаше малък двуцилиндров дизелов двигател, който работеше 
безотказно и харчеше много малко газьол. Отдавна не бяхме зареждали резервоара му, а 
пък и запасната туба беше празна. Отвътре лодката беше боядисана с резедава боя, а 
отвън с оранжева, която нощно време много изпъкваше. След като приготвихме всичко 
влязохме вътре и отдалечихме лодката от кораба. 
    Пътят който ни делеше от "Port Jnvenkargil" не ни отне много време. Поканен бях за 12 
часа, но изглежда бях подранил, до трапа нямаше още нито една лодка, а едва в 



далечината, някъде към шведските кораби се забелязваше една моторница, която идеше 
насам Посрешна ме същия помощник капитан, който ми беше донесъл поканите. Ние се 
здрависахме сърдечно като стари познати. Обяда беше по случай 60 годишнината от 
рождението на домакина капитан Джон. Не мина много време и дойдоха другите гости. 
Настанихме се по местата в каюткомпанията около дългата маса за тържествения обяд. 
Мене настаниха на почетното място срещу домакина - това беше и репетицията за 
понеделник, защото между нас двамата щеше да е посланникът. 
    Защо бях на почетното място? Ами аз бях най - старият от капитаните - доайенът на 70 
години! 
    Масата беше застлана с бяла покривка, срещу всекиго имаше подредени сребърни 
прибори за хранене и до тях снежно бели ленени кърпи. До тях беше сложено менюто за 
обеда, напечатано на специален картон с герб. Имаше много богати и разнообразни 
произведения на кулинарното искуство: 
    Доматена крем супа, риба на скара, бекон на скара с гарнитура пражени картофи, грах 
и зеле, по една малка сгъната на четри палачинка намазана със сладко от вишни, 
парченце лимон, големи бутилки с разноцветни етикети от Австралия пълни с вино и 
изпотени стени. 
    Обедът протече обикновенно, както се полага  при такива случаи. Имаше реч от един 
капитан, който поздрави домакина и му пожела да стане като капитан Александър (т. е. 
като мен) на 70 години. След това изпяха три четри песнички на английски език. Подир 
обеда преминахме в бара, който беше обзаведен с мека мебел тапициран с червен плюш, 
а отдолу имаше застлан голям и скъп килим. Настанихме се около трите масички и 
започнаха традиционите разговори, димейки с цигари, а някои с лули. 
    Около масите обслужваха сервитьори облечени в черно, с бели ризи на сини карета. 
Имаше много хубава стерео уредба, по която се чуваше прекрасна класическа музика, 
предимно изпълнения от старите майстори. След като мина времето за прием, гостите 
започнаха един по един да напускат. При раздялата ни, капитан Джон ми благодари още 
един път, че съм го уважил и ми напомни за предстоящия обед в понеделник. На него 
щеше да присъства посланникът на Великобритания в Египет. Четрите английски кораба 
го очакваха. Аз бях длъжен да присъствам, защото в случая имаше и пръст политиката. 
Ако не отидех можеха да го изтълкуват като демонстрация от моя страна. Преди да се 
разделим, на гърба на листата за обяда, всеки събра подписите на колегите си и така 
остана един спомен от този ден. 
 
    Времето което оставаше до понеделник премина спокойно, без сътресения. 
Направихме пълен преглед на звънчевата и алармената системи, които не бяха напълно 
в ред. Подмениха се някои кабели. Противопожарните средства, пожарогасителите бяха в 
добро състояние. Електропожарната помпа също беше в изправност, нея всеки ден я 
пускахме да мием палубата от наветия пясък. Ние бяхме тринадесет души екипаж и по 
някога всички се събирахме на палубата. Седяхме на дървени столове, които буквално се 
разпадаха под нас, тъй беше суха всяка дървесина. 
В понеделник сутринта, към осем часа на брега забелязахме колите на английския 
посланник. Те бяха тръгнали рано за да пътуват по хладното време. Пътят от Кайро до 
тук не беше лек през деня. На пристана го чакаше моторен катер с британския флаг на 
кърмата. След като се качиха на борда му, на сигналната фалина на "Port Jnvenkangil" 
издигнаха флагове, които означаваха "Добре дошли". Катера минавайки покрай всеки от 
корабите беше поздравяван с пронизителен звук от сирената му. Аз наблюдавах цялата 
церемония от мостика с един бинокъл. Виждаше се как капитан Джон ги очакваше на 



трапа и след като посланника стъпи на борда той му рапортува. И четрите кораба бяха 
опънали своите разцветки от сигнални флагове като на празник. След като прие рапорта 
на капитан Джон, пълномощният министър отиде до останалите английски кораби, където 
се повтори същата церемония. С тръгването си от последния кораб, посланникът беше 
последван от три лодки - това бяха капитаните. Всички отиваха към "Port Jnvenkargil". Там 
на трапа всеки беше посрешнат от човек от екипажа на кораба домакин и проводен до 
каюткомпанията, както се правеше едно време на бал от паркетните кавалери. 
    Лодката с двама моряка ме чакаше готова. След около половин час и аз бях въведен в 
салета. Посланникът, сър Ричард Беамонд беше придружен от английския консул в 
Кайро, имаше един или двама секретари, двама трима египтяни - висши чиновници, 
корабни агенти, изобщо голяма свита. 
    Най напред посланника дойде с мен да разговаря, като преди това капитан Джон ме 
представи, аз в този момент бях с чеха - капитан Клемент. Един след друг сър Беамонд 
обиколи капитаните от останалите кораби. Направи ми впечатление, че най - дълго се 
беше задържал при мен, може би защото бях най - възрастен. Клемент тъкмо ми беше 
казал, че всички колеги се отзовали най - ласкаво за мене, даже англичаните много ме 
обичали. Спомена специялно тях, защото ги имаше за образец на хладнокръвие и 
безсърдечие. Докато посланникът разговаряше с колегите, аз запитах домакина капитан 
Джон дали посланника говори немски, понеже и той не беше уверен отиде да попита 
консула. Той също не беше сигурен и консула отиде при посланника. След малко и 
двамата дойдоха при мен. Веднага започнахме разговор на немски, сър Беамонд 
говореше свободно със съвсем лек акцент. Обясни ми, че е учил езика като ученик, 
френския го владееше литературно. Ние се разговаряхме по някои въпроси, докато 
дойде тържествената част на обеда. Менютата бяха пак напечатани по едно за всеки. 
    Имаше супа от доматен сос. В чинията която се намираше пред всекиго, сервитьорите 
поставиха по четри лъжици сварен ориз и в средата бяло пилешко месо, всичко това 
поляно с жълто - зелен сос от гъби, холандско сирене, масло. Имаше вино и бира в 
изобилие, а за десерт, плодова салата от ананаси, банани, портокали и други плодове, 
обелени и нарязани на парченца. Бяха поставени в сребърни чаши и поляти със сметана 
и кафе. 
    Подир обяда, излязахме на палубата, където под жаркото слънце направихме много 
снимки. Само аз бях седнал на един стол, а останалите колеги бяха прави около мен. 
Накрая, когато всичко беше свършило се сбогувах с учтивия домакин. Капитана на 
"Agalampus" ме изпрати до "Васил Левски" със своята моторница. 
    На другия ден ни сполетя неприятност, която от пръв поглед беше невинна. Една 
щанга от компресора се шчупи и се налагаше да я заварим веднага. Имаше нужда да се 
бърза, защото щяхме да останем без електрически ток. Дизел генератора се палеше със 
сгъстен въздух от бутилки, а те се пълнеха чрез компресора. За сега имаше въздух за 
няколко паления, но след като свършеше и той нямаше да е добре. Имахме и 
акумолатори, но те бяха свършили много отдавна и не ставаха за нищо. На кораба 
нямахме електрозаваръчен апарат и се налагаше да потърсим помощ от другаде. 
    Заедно с механика и моториста се качихме в лодката и се отправихме към най - 
близкия до нас кораб. Там също нямаше, но ни посъветваха  , че при западногерманците 
на "Musterland" имало. 
    Заварката стана бързо. Колегите немци ни посрещнаха много добре и след като 
свършихме работа капотана немец на средна възръст, с тъмни очила ни покани на чашка 
в кабината си. Нямаше как да откажем. Разговаряхме за много неща, докато домакина не 
обърна въпроса за качеството на нашето сирене и луканка. 



    - Вие наистина имате прекрасни и оригинални деликатеси, които трудно се намират, 
драги капитан Енчев - каза той. 
    Тези думи ме накараха да си помисля, че ми намеква да му донеса нещо от тези 
продукти, но изглежда думите му са били безкористни. Малко преди да си тръгнем, 
капитана ни предложи да вземем няколко консерви с компот като подарак, имали много от 
тях. Отказах му, понеже не беше тактично. От добри чувства и в знак на благодарност му 
обещах нещо. Очаквахме една каса с продукти от Балкантранс - Варна. Преди месец 
бяхме получили такава, но поставянето на продуктите беше извършено неправилно. Този 
който е подреждал стоката си е мислел, че пратката е предназначена за някой магазин в 
пределите на града или с рейдовия катер до някой кораб пред пристанището. Червения 
пипер и боба бяха в книжни кесии. Между тенекиените кутии със сирене и маслини имаше 
голямо разстояние и въобще нищо не беше годно за консумация. Всичко отиде на вятъра. 
Молех се със следващата пратка да не се получи същото. 
    
Престрелките между двата бряга зачестиха напоследък. Вече наближаваше година от как 
войната е почнала, а не можеше да се почуства никакво разведряване на обстановката. В 
боевете участваха лека и тежка артилерия, а понякога и авиация. И през ноща започнаха 
да не ни оставят на спокойствие. Арабите доста често стреляха с трасиращи куршуми и 
осветяваха езерото с ракети. Картината тогава ставаше феерична, като на някой празник, 
но ме обземаше ужас, като си помисля на какво се дължеше. Провокациите за тези 
действия си мисля, че се дължаха на евреите. Те продължаваха да трупат свои сили. 
Чустваше се как напрежението се повишава с всеки изминат момент, а ние очаквахме да 
се случи най - лошото. Снарядите свиреха над главите ни, а брега целия беше разоран от 
техните удари. 
    Екипажите от другите кораби, каточели нехаеха при това положение и спокойно 
продължаваха заниманията си. Дори организираха "Регата", състезание с ветроходни 
лодки, което по традиция се правеше на шест месеца. Ние не участвахме, но капитан 
Питър от английския кораб "Agalampus", ми разказа как той и още четирима моряка се 
състезавали с останалите платноходки: 
    
 


