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К-2 с малки десантни кораби – на море и в пристанището на Мичурин (дн. 

Царево) 

 

                                                               I.                                                                    

Потеглихме по обяд. Първото ни плаване, по програмата на втората 

курсова задача (К-2), включваше отработването на различни корабни бойни 

разписания. Корабните бойни учения за 1/3 от екипажа (новото попълнение) 

щяха да бъдат и първите в живота им по време на плаване. Излязохме от базата и 

североизточният ни грабна, поривист и остър. Вятърът носеше водата на 

разбитата от корабния нос вълна, заливаше с нея палубата и люковото покритие, 

а с пръските й къпеше надстройката. При тези условия провеждането на корабни 

учения, за мен, си беше рискована работа. Моето мнение, нямаше, ама никакво 

значание. Имахме си флагман, щурманът на дивизиона, и той взимаше 

решенията. Плаваше на „тройка”, другият малък десантен кораб (МДК), 

участващ в плаването. 

Започнахме веднага след излизането ни от базата. Понесохме се, заедно с 

вятъра, през всевъзможни комбинации от корабни бойни разписания. Какво ли 

не изпълнявахме, но така ги подреждаше, че новобранци на палубата не изведе. 

През целия преход не ни остави миг покой. 

Пристигахме. Нямаше и 17 часа, а беше почти тъмно. Минахме на малък.  

Влизахме в пристанището на Мичурин (дн. Царево). Вътре, съвсем празно. Кеят 

- слабо осветен и пуст. Само няколко дебело облечени мъжки силуета се мяркаха 

по него. Какво ли задържаше тези мъже, тук, в тази ветровита януарска вечер? 

Вероятно нашето неочаквано появяване. Дори и да не беше, поне имаше кой да 

поема хвъргалата.  

Насочихме се за заставане. С „девятка” бяхме първи. „Тройка” изчакваше, 

за да застане на нашия борд. Тук оставахме за през нощта. Утре щяхме да 

„браздим”, цял ден, морето и да тренираме. Вечерта се прибирахме в базата.  

Застанахме. Веднага обяви събиране за офицерите в каюткомпанията  на 

„тройка”. Разборът беше кратък. Имаше и указания. С тях завършваше всяко 

офицерско събиране. Очакваното покачване на вятъра налагаше висока щормова 

готовност. Трябваше да сме готови за плаване в тежки условия. Разреши 

слизането на брега, само около корабите, до отбой. Завърши. Има, няма, 

десетина минути. Въпроси? Нямаше. Какви въпроси, то беше ясно, очакваше се 

буря. Да де, ама нали все пак бяхме в пристанище?  

            Обикалях пристанището. Опитвах се да съм постоянно с гръб към вятъра. 

Не винаги се получаваше. Как и да се получи, нали обикалях? Усещах паважа 

под краката си като подвижна и не достатъчно твърда настилка. Опитвах се да 

сравня сега видяното с онова от преди пет години, когато бях тук за първи път, в 

края на първи курс, след летния лагер. Включиха ме в група за осигуряване 

похода на випускниците от военните класни на Морското училище. 

Производството в офицерско звание на завършващите военните училища се 

предшестваше от поход. За мичманите беше в две части – гребно-ветроходна и 

пеши марш. Нашата „новобранска” група осигуряваше гребно-ветроходната му 

част. Не вършехме кой знае какво, почиствахме, подреждахме и обслужвахме 
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двете гребноветроходни лодки (Ял-10). С тях мичманите трябваше да извършат 

прехода, от Варна до Мичурин, за два дни. Можеха на гребла или ветрила, по 

тяхно решение, в зависимост от времето. Започнаха с греблата. Така трябваше, 

за пред множеството изпращачи, аплодиращо ги бурно на излизане от 

Военноморска база Варна. Положиха усилия, стараха се и не усетиха как  

подминаха нос Галата. Решиха да пробват с ветрилата. С тях, обаче, не бяха на 

„ти”. Вятър имаше, но не беше попътен. Не успяваха да го използват за да се 

придвижат бързо в желаната посока. Каквото и да правеха, имаха си график. Не 

можеха да разчитат и се надяват на вятъра. Тогава? 

Буксирането беше по-сигурното средство. Осигуряващият кораб, една от старите 

десантни баржи, свърши тази работа. Преходът потръгна. Нощувахме на 

„Робинзон”. Сутринта експериментът се повтори. Резултатът беше същият. То и 

така се случи, че през тези два дена, североизточният се скри. Реши да не духа и 

толкова. С буксирането се вместиха в графика. Тук, на този кей, ги оставихме. 

Натоварихме личния им багаж в едно, много стара модификация, избеляло 

синьо, боядисано с четка на ръка и обикновена блажна боя автобусче. От тук 

поеха пеш към първото си флотско офицерско звание. Ние, от осигуряващата 

група, трябваше да върнем лодките обратно. Върнахме ги, но не на гребла, не и 

на ветрила, а с баржата. Не и на буксир. Натоварихме ги в товарното.  

Взирах се, но не забелязвах нещо по-различно от тогава. Може би 

различното усещане идваше от студеното и тъмното, и от това, че сега беше  

празно, и пусто. Прибрах се на кораба. Там беше топло, а имах и още работа. 

Улисан в своите задължения, не забелязвах как минава времето, не 

обръщах внимание и на вятъра. Времето „изтече” и дадохме „отбой”. Настъпи, 

чаканото от матросите, затишие в корабното ежедневие. В привидния покой  

усетих вече вятъра. Дръзките му пориви свиреха във вантите. Носеха грохота на 

стоварващите се върху вълнолома вълни, смесен със страховитото бучене на 

прибоя. Блъскаха водата шумно в корабните корпуси, блъскаха и корабите 

помежду им. Режещото стържене от удрящите помежду си буртици ечеше в 

празните товарни помещения. Тази нощ вятърът отменяше покоя. Излязох от 

каютата.  

В тясната каюткомпания заварих почти целия ни скромен, по състав, 

екипаж. При загасено осветление и труднообяснимо мълчание матросите 

съсредоточено гледаха към корабния телевизор. Какво ли толкова ги 

впечатляваше? Черно-белият екран светеше засипан обилно със „снежинки”. От 

говорителя се носеше шум за липсващата програма. Какво тогава правеха? 

Нямах точен отговор, но ми се стори, че мълчаливо слушат вятъра. Навярно ги 

безспокоеше непрекъснато му усилване. Навярно то ги беше събрало тук и 

постепенно се беше преврънало в очакване. В очакване на нещо за 

противопоставяне на вятъра. Колкото до телевизора, бяха го забравили. Загасих 

го и си тръгнах. Не бях успял да изляза, когато се разнесе познатия корабен 

сигнал за „тревога”. Скочиха и хукнаха с възгласи към бойните си постове. Това 

ли било чаканото нещо? Така изглеждаше. Дано не грешах? Последвах ги. 

Командирът на кораба сведе задачата, поставена от флагмана. Корабите да 

се снемат, маневрират последователно, без да излизат от пристанището и 
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застанат с нос към пирса и с отдадена кърмова котва към вятъра, на безопасно 

помежду си разстояние.  

На МДК работни котви бяха кърмовите. Те служеха за задържане и 

снемане на кораба при стоварване десант на необорудван бряг. Служеха и за 

заставане в морето, срещу вълните и вятъра. 

„Тройка” тръгваше първа. Със „среден” успяха да се отделят от борда ни. 

Започнаха маневрата. Отдалечаваха се към източната част на пристанището. Там 

вълноломът свършваше. Беше открито и вълните влизаха свободно в залива. 

Поеха срещу тях и вятъра. Носът на кораба се заби в първата вълна. Разпръсна 

част от нея. Плисналата нагоре вода, понесена от вятъра, мина над него и заля 

люковото в цялата му предна половина. Останалото от вълната се мушна под 

кораба и започна да го повдига. Носът изкочи от водата. Вълната го отмина и 

образува след себе си голяма водна яма. За миг се задържа, изпънал се над нея. 

Водата отмина към мидела. Носът пропадна в ямата. Сгромоляса се на нейното 

дъно. От удара водата се разцепи и едри плиски полетяха встрани и нагоре. 

Върху него се стоварваше следващата вълна. Посрещна я с удар. Скри се за 

кратко под нея. Отминаващата вълна повдигаше вече кърмата. 

Дюзите с винтовете изкочиха от водата, почти на половина. Мина зад 

кораба и образува след себе си отново водна яма. Част от посрещнатата, нова, 

вълна се мушна под кораба и започна да го повдига. Носът изкочи от водата.  

Кърмата се стовари с удар в ямата. Разплиска нависоко и в страни водата от 

дъното. Носът посрещаше следващата вълна. Водата на разбитата вълна, ... и т.н.  

Всичко се повторяше при всяка следваща вълна. Не ги броих. Те бяха много. 

Преодоляваха ги една по една. Успяха. Насочиха се за заставане. Отдадоха 

котва. Приближаваха се. Вятърът им идваше от към кърмата и от дясно. 

Постепенно влязоха зад прикритието на вълнолома. Водата вече не ги заливаше. 

Намалиха хода. Приближаваха се бавно. Осветиха пирса с корабния прожектор. 

В светлината му се виждаха облечени във ватенки, шуби, кожуси и всякакви още 

зимни работни дрехи, мъже. Може би по-вече от двадесет. Мълчаливо 

пристъпваха от крак на крак и наблюдаваха маневрирането на кораба. Бяха се 

събрали на мястото към което се насочваха за заставане. Чакаха в готовност да 

помагат с каквото могат, най-малко да поемат въжетата. 

Кои бяха тези мъже? Не бяхме търсили помощ от никого. Какво правеха 

тогава тук? Нямах никаква представа, но ми изглеждаше като проява на 

моряшка солидарност. Моряшка солидарност? Да, бе? Точно тук и точно сега? 

Ей, така? Не можеше да бъде истина? Съвсем неочаквана и толкова обикновена? 

Не само обикновенна, но и явно искрена. Гледах тези мъже, виждах ги и все още 

не можех да повярвам. Наистина ли се случваше? Те бяха пред очите ми, а аз все 

още си задавах въпроси. Защо и кой ги беше довел тук, без да го е искал някой? 

Защо са тръгнали да помогнат, без да са убедени, че ще могат? Само мисълта, че 

тяхното присъствие може и да е необходимо ли ги водеше? Може би бяха 

рибари или хора с морски професии или каквито и да бяха? Наистина ненужни 

въпроси. Те, бяха тук и това беше достатъчно. Останалото бяха догатки и празни 

приказки. 
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Някой включи прожектори от пристанищното осветление. Всичко светна. 

Грейна като ден.  

Флагманът разпореди да се снемаме и ние. Нямаше нужда да чакаме, за да 

осигуряваме заставането на „тройка”. На брега имаше достатъчно много хора. 

Те, всички, знаеха защо бяха дошли.  

Потеглихме. Повтаряхме нейните маневри. Гледката сигурно е била 

същата, но останалото придоби други измерения. Сега усещахме силата и 

скоростта на вятъра. По информация от флагмана, скоростта на отделни негови 

пориви достигала до 30-31 метра за секунда. Усещахме и ударите на вълните. 

При всеки удар на носа, посрещайки вълната, имах чувството, че корабът спира, 

макар и за кратко, след което машините постепенно наемаха и той потегля 

отново напред. След всяко излизане на част от дюзите и винтовете от водада 

оборотите на  машините, за кратко, нарастваха. Струваше ми се, че те ще 

продължат да растат до саморазрушаването им макар, че то спираше след миг, 

веднага след сработване центробежните регулатори на горивните помпи. От 

труса и вибрациите при удара на носа в дъното, на водните ями, товарното 

кънтеше и се тресеше така силно, че очаквах, всеки момент, корабът да се 

скърши през средата. То, всичко това нямаше как да се случи, но така го усещах 

тогава. Дано усещанията са били само мои?  

Вълните яростно връхлитаха и се стоварваха върху вълнолома. Разбиваха 

се с грохот отекващ с тътен. Водата им, разпръснала се на високи плиски, го 

прехвърляше с лекота и влизаше в пристанището. Разбитата солена вода се 

пенеше и носена от вятъра изпълваше цялата му акватория с плътна бяла пяна. 

Белотата и просветляваше водната повърхност и създаваше ниско над нея 

мъничко сияние. 

Насочихме се за заставане. Отдадохме котвата. Загърбихме донякъде 

вятъра. Вълните вече не заливаха палубата. Задържахме и с веригата. 

Приближавахме към пирса бавно. Острите и мощни пориви на вятъра ни 

връхлитаха ненадейно. Успяваха, рязко, да отклоняват носа. Поддържахме  

курса с машините. Работехме внимателно. Приближихме се достатъчно. 

Подадохме дясното въже на носа. На брега го хванаха. Бързо го поставиха на 

кнехта. Матросите не успяха да „убират”. Връхлетя ни вятърът. Веднага 

изпълниха „задръж”, в готовност за  „убиране”. Не дочакаха командата. 

Мощният порив на вятъра рязко отклони носа. Въжето се опъна с удар. Стори 

ми се, макар и за миг, че се разтяга, изплющя и се скъса. Часта му към кораба се 

изви, издигна се, изсвистя и се строполи върху люковото. Добре, че не удари 

матрос. 

Задържахме кораба с веригата. Помагах и с машините. Не бяхме готови за 

ново подаване. Трябваше ни малко време за да сменим въжето с резервното. 

Убирахме се по веригата. Помагах отново с машините. Сменихме въжетата. 

Командирът взе ново решение. Да подаде на носа от двата борда едновременно. 

Подходихме. Подадохме. На брега отново се справиха. Да, но матросите не 

успяха да убират и задържат едновременно. Връхлетя ни отново поривът. 

Едното въже се опъна рязко, другото не беше убрано достатъчно. Опънатото се 

разтегли, не издържа и се скъса. Всичко започвахме отначало. Сменихме 
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скъсаното въже на носа с едно от кърмовите. Палубният боцман, матрос трета 

година, не успяваше да води едновременното убиране на въжетата. Нямаше как 

да го направи, той работеше на дясното. Друг трябваше да свърши тази работа. 

Да, ама кой? Всички бяхме по местата си. Свободен за тази работа нямаше. 

Тогава? Нямахме и време  за умуване. Предложих на командира - третият набор 

от машинното да ме смени на пулта за управление, за да се опитам на носа, да се 

справя с едновременните действия. Командирът прие. Изнесох се. Застанах така, 

че да мога и следя двата борда едновременно.  

Приближихме отново. Подадохме. На брега се справиха. Убирахме бързо, 

на ръка. От дясно избързваха. Задържах ги, за кратко. От ляво успяха, догониха. 

Всичко стасна само за миг. Ето го и вятърът. Идваше поривът. Усетих го. Не, 

чух го как се приближава. Командвах „Задръж!” Задържаха почти едновременно. 

Връхлетя ни разярен и яростен. Не свалях поглед от въжетата. Стори ми се, че и 

двете се опъват едновременно и поемат двете удара. Разтягат ли се? Спри! 

Матросите? Командвах да залегнат. Миг след туй усетих лекото отпущане на 

вяръра. Останаха здрави въжетата. Отново убирахме. На ръка вече не можехме. 

С двата шпила работехме. Какво от туй, че много бързахме? Машините работеха 

с различни, от нашите желания, скорости. Следях да убират на двата борда 

едновременно. Отново чух как идва поривът. Отново задържахме едновременно. 

Така с издебване на порива убрахме на носа достатъчно. Успяхме. Задържахме 

окончателно. От мостика командваха „да се удвоят въжетата!” Матросите и сами 

го можеха. Тук нямах вече работа.  

Успяхме. Сега, стояхме по- устойчиво с кърмата срещу вятъра  

На брега изгасиха осветлението. Мъжете си тръгваха. Разотиваха си. Тихо 

и незабележимо, както и бяха дошли, както и се бяха събрали. Бяха свършили, 

тук, своята работата. Изпратихме ги със сирените, както подобава за моряшки 

поздрави. Какво от туй, че и в града ни чуваха? То и без това, тук, вече всички 

знаеха. 

От флагмана дадоха „отбой” на „бойната тревога”. Приведохме в изходно 

положение. Прибрахме премръзналите си матроси. Имаше и разбор, и кратки 

указания. Боцманът и кокът се заеха с останалото. Стана шумно. Колко им 

трябва на матросите, за да са щастливи?  

Втората смяна застъпи на „вахта”. Моята смяна. Часът беше почти четири. 

Времето се влачеше бавно, почти пълзешком. До зазоряване вятърът постепенно 

утихваше, макар и все още силен. Паднеше ли до около 15 метра за секунда, 

заповедта за тръгването ни обратно беше сигурна. Това можеше да се случи, 

вероятно, някъде след обяд. Денят обещаваше да е ясен и студен. Вълните вече 

не прескачаха вълнолома. Водата в пристанището къде, къде спокойна. 

 

II. 

След флага, поисках разрешение и хукнах из града да търся оксижен. През 

нощта два от генераторите скъсаха тръбички от охлаждането си. С един 

генератор корабът не можеше да излезе в морето. Срокът ми беше до обяд. Не 

познавах града. Не познавах никого. Сега накъде? Питах, разпитвах и се справих 

някакси. Успяхме даже и да ги монтираме. 
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По обяд пристигна камион от базата. Носеше ни нови въжета на бухти. Не 

че ни бяха излишни, но по тях имаше доста работа, за да станат готови за 

ползване. Прибрахме ги в товарното. В базата щяхме да си ги оправяме. Все пак 

нали ги имахме?  

Не обявиха „тревога”. Без „бойно напрежение” подготвихме корабите за 

плаване. В 14 часа потеглихме първи. Сега флагманът плаваше при нас. 

Излязохме от прикритието на вълнолома и ни поеха вълните и вятърът. Ама, 

наистина, сериозно ни грабнаха. Онова от вчера, когато пристигахме, сега ми 

изглеждаше като плаване по врема на „разходка”. Пред нас морето блестеше 

огряно от зимното слънце. Водата отразяваше лъчите му с милиони проблясъци, 

като огромен калейдоскоп, от непрестанно променящи се светлоотразяващи 

водни повърхности. Огряна, блестяща, необятна, хълмиста, водна повърхност. 

Вълните прииждаха сякаш движещи се хълмове. Стоварваха се върху носа 

на кораба. Разбиваха се. Пръскаха огромни водни плиски, които непрекъснато 

обливаха палубата. С останалата водна маса се мушкаха под кораба, надигаха го 

високо и необезспокоявани минаваха тържествуващо под него. Корабът като че 

ли се „катереше” по склона на  водния хълм, достигаше билото и от там  

започваше да се „спуска” към дъното на низината, образувала се между 

вълнистите хълмове. От дъното хълмовете, наоколо, изглеждаха високи почти 

до втората палубата. Корабът поемаше по склона. Носът посрещаше вълната. 

При удара товарното кънтеше и корабът се тресеше, сякаш разпадането му е 

неизбежно. От билото се откриваше красива гледка към блестящия на слънцето 

хълмист морски простор. От тук можехме да видим „тройка” само ако не беше 

пропаднала в дълбока низина между хълмовете. С корабите, сякаш, си играехме 

на криеница между вълните. 

Клатенето стана страшно. Диферентът - голям. Кренът - още по-голям. 

Стрелката на креномера достигаше в ляво и дясно, отметките за 40- 45 градуса. 

Не ме люлееше за първи път, но тогава бях на друг, доста по-голям кораб. Не че 

клатенето беше друго, но все пак имаше разлика. 

На  командния пункт (КП) стана душно, тежко и тягостно. Въздухът 

застоял и тежък с миризми от спарено, машини, боя и метал. Всички люкове и 

отверстия по надстройката бяха „задраени”. Така е по време на бойно плаване. 

Работи само корабната вентилация. Сега тя не успяваше да създаде нужните за 

нормалното ни съществуване условия. На КП разговорите, сами, престанаха. 

Лицата около мен побледняха, удължиха се, станаха съсредоточени и някак си 

строги. Само флагманът се опитваше, от време на време, да разведри 

обстановката с остроумна шега или подходящ виц. Имах усещането, че на 

въздухът не му достига кислород, което пък затрудняваше самото дишане. 

Малко студен и свеж въздух сигурно би облекчил значително неприятното 

усещане от надигащото се стомашно съдържание в гърлото. 

Флагманът сякаш прочете мислите ми. Разпореди да се отворят 

подходящите за целта отвори по надстройката. Защо пък да не може? Кое беше 

по-правилното? Свежият и студен въздух подобри значително нещата. Дишах с 

пълни гърди срещу вятъра и усещах, че точно това ме спасява да не изхвърля 

всичко от стомахът си. Окуражен, че се справям със себе си, огледах наоколо. 
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Срещнах погледа му. Той като че ли ме чакаше с готов отговор. Усмихна се и 

каза: 

- На море е така, лейтенант. Свиквай!  

Не ми беше комфортно, но не беше за оплакване. Нямаше и на кого. 

Опитвах се да се справя сам и толкова. Налагаше се. Е, дишах дълбоко и често. 

За сега ми стигаше. Поосвежих се. Поокопитих се. Време беше да проверя какво 

става в машината. Командирът разреши. Напуснах мостика  

В машинното топло, много топло, задушно, въздухът тежък и влажен, 

изпълнен не само с миризми, но и вкус на гориво, моторно масло, метал, гореща 

боя и солена вода. Всички люкове затворени.Така и трябваше. Времето друго не 

позволяваше, дори и много да ни се искаше. Вентилацията работеше на пълно 

мощност, но сега и тук не беше достатъчна. Нищо че вкарваше и студа, и 

влагата, и вкуса на морето. Въздухът - тежък и труден за дишане. Шумно, много 

шумно, като в машинно отделение. 

Хванал се за парапета на трапа търсех с поглед матроса между машините. 

Преди двадесетина минути на вахта застъпи младият моторист. Не го виждах. 

Къде ли можеше да е? Обиколих машинното крепейки се за каквото и както 

намеря. Подпирах се за да не падна. Не го намерих. Нямаше го. Какво ли се 

беше случило? Да е излязъл без да докладва и без да иска разрешение? 

Недопустимо провинение? Кипнах. „Новобранска” му работа. Станало му е 

лошо и без да иска разрешение е излязъл от машината, на чист въздух? Дори и 

да е така пак не можеше. На корабите никой не може да напуска поста си без 

разрешение.Това е правило и то не само на военните кораби. Ядосан изкочих 

навън. Излязох от надстройката. Огледах бордовете. Обиколих кърмата. Нямаше 

го. Да не би да е паднал зад борда? И таз добра? Върнах се в надстойката. 

Проверих отново в машината, да не би случайно да се е появил от някъде. 

Нямаше го. Опа, сигурно е паднал на койката. Станало му е лошо и е зарязал 

машините? На койката е сигурно? Спуснах се в каютата му. И тук  го нямаше. Е, 

сега беше вече лошо. 

Къде можеше да е? Зад борда? Глупости! За сега беше само едно мое 

уплашено предположение. Не можех да го докладвам, ей така. Не бях го търсил 

достатъчно. Можеше да го намеря някъде. Къде? В каюткомпания. И там го 

нямаше. Къде да търся още? Ах, да в галюна? Поради липса на друга, по-добра 

идея? Проверявах там и отивах да докладвам. В галюна, в едната от двете 

клетки, лежеше матрос, паднал на пода с лице върху клекалото. Огледах го, 

мотористът първа година, моят моторист. Усети влизането ми, поизвърна глава, 

погледна ме с измъчен и молещ за помощ поглед. В следващия миг ме позна и се 

напъна  да се изправи. Обезкуражен от обзелото го безсилие се отпусна и без да 

променя положението си промълви:   

– Умирам, другарю лейтенант, умирам. 

Лицето му пребледняло, устата отворена и по нея следи от стомашен сок, 

тялото отпуснато, без видими признаци на желание да се изправи. Лежеше и 

толкова.  

Забравих за вълната, забравих за качката. Какво трябваше, сега, да 

направя? Това беше въпросът? Да заема войнска, началническа позиция, да 
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изкомандвам и му напомня, че той е войникът? Какъв войник беше той, на 

първото си още плаване? Да го наругая, да го обидя и предизвикам мъжкото му 

самочувствие, гордост и гняв? Добре, но той в момента нямаше, ама, никакви 

претенции за мъжко самоусещане. Беше притеснен, уплашен и търсеше помощ. 

Не знаех как да постъпя. Не знам защо но се наведох, хванах го през кръста с 

желание да го повдигна. Навярно защото съзнавах, че на бедстващия трябва да 

му се помогне. Усетих желание и усилие да се изправи. Помогнах му. Двамата 

успяхме. Замъкнахме се до умивалника и докато пущах водата спокойно казах:  

- Няма да умреш! Никой не е умрял от това. И ти няма да умреш.  

С усилие изми лицето си. Започна да си почиства даже дрехите. Изчаках 

го да свърши.  С взаимни усилия успяхме да се завлечем до неговата койка. 

Помогнах му да легне с думите: 

- След половин час те искам в машината! Трябва! Трябва да си там! Други 

няма. Разбираш ли? Трябваш на всички ни! Разбра ли? 

- Тъй вярно, другарю лейтенант! Разбрах! - промълви с усилие. 

Оставих го и се върнах на КП. Не докладвах за случилото се. Разпоредих 

на третия набор да отиде за още половин час в машинното. Каза само „слушам”. 

Може и да беше разбрал? 

Продължавахме да напредваме по пътя си към базата. Вече не усещах 

толкова клатенето. Мислех си дали не грешах? Трябваше ли да изчакам? Не 

трябваше ли да докладвам? Никога не беше късно за доклад и за наказание, но 

можеше да стане късно за нещо друго, не по-малко важно. Реших да изчакам. 

Мина половиният час. Малко след трийстата минута изсвири проговорната 

тръба от машинното. Направих знак с ръка, че аз имам желание да отговоря на 

повикването. Командирът се съгласи с жест. Отворих връзката и чух отпаднал 

глас:                                     

- Докладва матрос Георгиев. В машинното съм, другарю лейтенант. 

Докладваше по проговорната, навярно защото по транслацията щяха да го чуят 

останалите. Може да е имал и други някакви съображения. Не беше това 

важното. 

Отговорих сухо „разбрах” и толкова. Нямаше нужда от по-вече. Всичко 

беше казано.  

Продължавахме по пътя си. Стигнахме нос Колокита. Мечтаният фар на 

нашето плаване. Продължихме още на север. Така трябваше. Достигнахме 

точката. Бърз поворот. Сменихме посоката. Поехме на запад. Влизахме в залива. 

Вятърът и вълната останаха от към кърмата. Клатенето рязко стихна. Стана 

доста по-различно, даже и „комфортно”. Приближавахме базата. Прибирахме се 

у дома. Денят вече си отиваше. 10 януари 1975 г. 

На море  е така, понякога. 

 

Капитан І ранг о.р. Лъчезар ЛАЗАРОВ 
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