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Ключът (нещо като предколедно - предновогодишно четиво) 

 

 
 

Може да прозвучи малко претенциозно, с претенции към поетичност, но 

наистина няма друга такава хубост като тиха зимна вечер, в която някъде 

отгоре, сякаш от нищото, се сипят едри като перушина пухкави снежинки 

и правят мрачината някак нереална и като тях пухкава. Освен ако не си 

кмет на град, да речем, шофьор на снегорин или просто пътник, тръгнал с 

раздрънкания си москвич по неотложна работа …  И още може да се 

изрежда, но всичко наоколо ти, ако не зависиш пряко от време и пътища, 

става направо една зимна приказка, ще прощавате за изтъркания лаф. В 

такава ранна привечер в душата ти се надига нещо неопределено, сладко-

горчиво, да го кажа, омесват се някакви заспали спомени и още 

непокълнали надежди. И ако параходът ти е на брега и нямаш какво да 

правиш, просто поемаш нанякъде. Аз нямах. Бяхме на кей в Бургас, на 

следващия ден бях дежурен, а пък най-вероятно на по-следващия щяхме да 

вдигаме гълъбите. Кой знае за колко време. Така че турих за всеки случай 

чист кат бельо, пръснах си където трябва дезодорант и автършейв, 

намъкнах якето и тръгнах. Под снежинките, покрай подредените на 

границата между бялото на кея и черното на морето кораби, към портала, 

оттам – в живота, сиреч в града, най-вероятно – в някоя кръчма, ако 

случайно срещна по пътя познат или приятел от парахода. 

 

 Български 

търговски кораб в Пристанище Бургас, преди 30 години ... 
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И го срещнах. Точно на портала едва не се сблъскахме със Стефан 

Данаилов. Не, не онзи, а нашия Стефко, който беше и височък, и  

хубавеляк, и палавник като онзи, чиито портрети по онова време носеха в 

чантите си половината гимназистки и още толкова студентки. Знам го от 

съседа ни бай Ончо, който спретна хубави мангизи от такива снимки. Само 

дето нашичкият не беше артист, а моторист и втори рейс плавахме заедно. 

Питах го веднъж, в началото на предния рейс беше, първа вахта правехме 

заедно, като как се е случило да му е такова името. Ами, кръстили ме 

Стефан, пък баща ми е Данаил, простичко е. И ме кръстили така по 

времето, додаде някак разпалено, когато Стефан Данаилов не е бил още 

Стефан Данаилов, ако разбираш какво ти казвам. Не е бил известен, 

уточних аз, преди онзи филм за всеки километър. А той само кимна, опъна 

от цигарата си, наведе се по-близо до ухото ми не защото се канеше да 

споделя някаква тайна, бяхме само двамцата в машинното, а за да го чувам 

по-добре сред гърмола на двигателя и да не крещи. И продължи.  

Това, Данаилов, не е, както разбра, фамилното ми име, защото то пък е 

много… особено. Чутурков. Само че как да се запознаеш с някаква мадама 

с „приятно ми е, Чутурков”. Разбираш ли – чутура, празна чутура, както е 

приказката. По-готино е „драго ми е, Данаилов”. И да довнадиш – Стефан. 

Стефан Данаилов.  

Да, мадамите. Те бяха, скоро се разбра, като че ли най-важното за Стефко. 

Вахтите са дълго нещо, разните машинарии си бачкат, искат само от време 

на време да ги понаобиколиш, да капнеш масълце където трябва, да 

притегнеш нещо, ако има нужда, да запишеш температури и налягания и   

другото от четирите часа обикновено са кафета, цигари и приказки. Кой, 

къде, кога и тъй нататък. Четири часа сутрин, четири вечер, седмица след 

седмица и полека лека си избистряш портрета на човека. Няма по-красиво 

нещо от жената, беше подкарал той на една от вахтите, от женското тяло, 

по-точно. А най-точно – от голото женско тяло. От топлината му, от 

разните му извивки, които те карат да се чувстваш особено. И добър, и 

силен. И щастлив. Засмя се, с една по момчешки палава усмивка, а аз само 

го изгледах. 

Абе ти си бил поет, бе, избъбрих, не съм чувал някой да ми говори така за 

любов. Не, поклати глава той, а после пак се засмя с палавата си усмивка, 

не става дума за любов. То е друго нещо. Казват, че при нея нещо в корема 

ти почвало да пърха, нещо в сърцето почвало да те мъчи, такива работи. Не 

съм го усещал. Пък и като се влюбиш в една, мисля си, как ще отидеш след 

това с друга? Не може, нали. Пак поклати, вече замислено, глава, след това 

продължи. Някъде бях чел, че  да бъдеш с жена, е все едно да си в рая. А 

пък любовта било ключ към рая. Не знам. Засега го карам, така да се каже, 

контрабанда, без ключ. Стигат ми гаечните ключове в машината. И пак се 

засмя. Не се ухили, засмя се. Не, как да го кажа, някакво вълчо, хищно 

засмиване, или нахакано хихикане, а сякаш с радост от това,  което ми 
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обясняваше. Като радостта, с която споделяш за утринна роса, за красив 

залез, въобще за някоя красота на света. Макар и да ставаше дума за 

тривиални свалки. За гушкане, ако се изразявам ясно. За онези неща, които 

започват от плажа, от заведението, понякога просто от улицата, след които  

остава бегъл, но стоплящ спомен, докато продължаваш напред. Както го 

правят младите мъже. Като нас двамата, няколко години след казармата, на 

първите стъпала по онази голяма и вита стълба, която наричат живот. При 

него обаче не прозвуча разпасано и през просото, а по момчешки  

бохемско, сякаш си е в реда на нещата. 

Не го знаехме от преди, никой не беше плавал на друг параход с него, и се 

осланяхме само на приказките му. За мадами, които бил срещал, за 

мадами, които бил имал, за мадами, с които по различен начин се бил 

разминал и за които разминавания си спомняше с подробности и май че с 

кротка тъга. Въобще за мадами. Важното е, че ги разказваше историите си 

така, че му вярвахме. И вече официално започнахме да се обръщаме към 

него с „Данаилов”, а не, да речем, със „Стефко”  или „Чефо”, или нещо от 

сорта. 

 Някъде в океана, на 

борда на български търговски кораб, преди 30 години ... 

 

А иначе параходът разпенваше миля след миля зад кърмата, разтоварихме 

в Аден и поехме за Бомбай, който днес по някакви причини именуват 

Мумбай. Някъде по средата между двете пристанища, щото, нали, животът 

на море се измерва с времето от пристанище до пристанище, се повреди 

климатикът. Животът, и без това доста монотонен и скучен, стана и 

лепкав. Вторият и елмеханикът ровичкаха, разглобяваха, пробваха, 

разнасяха някакви чертежи до кабината на шефа, пак слизаха в машинното, 

докато накрая се разбра, че нашата работа няма да я бъде. Останалите само 

гледахме и дори не надничахме какво правят, защото, знае се, не е 

правилно жабата, като гледа, че подковават вола, да вдига и тя крак. 

Дори боцманът, Попето, иначе разбирач на всичко, този път си затрая. 

Някакъв чарк се бил скапал, повдигач с особена форма някакъв, който 
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разпределял не знам какво си, та този чарк трябвало да бъде сменен. 

Дребна аварийка, но вгорчи, като всичко дребно на параходите, дните, най-

много – нощите. Денем как да е – бачкане различно и часовете си се 

изнизват, рейсът си тече, доларите се трупат, но вечер, след вечерята, 

киното и малко бридж, на човек му остава само да почете в сравнително 

прохладната кабина, преди да се унесе в изпълнен с объркани видения сън. 

Е, вече не ставаше. 

Аз, заради вахтата ми от осем до дванадесет, бях по принцип лишен от 

различните културно-масови мероприятия, обаче сега ми се отнемаше и 

другото. Попържни, трябва да призная, нямаше. В смисъл, че не бяха 

персонално насочени, защото, нали, кой да знае, че точно този чарк ще се 

скапе, та да се вземе резервен. За главния двигател имаше каквото ти дойде 

на ум, за дизелгенераторите – също, но, виж, за климатика някой не се е 

сетил. В Бомбай ще го подменим, постанови шефа, ние въздъхнахме 

примирено и зачакахме Бомбай. Обаче и тук не ни се отвори парашутът. 

Оказа се, че за тази система нямат части, европейска била, и заради това 

трябвало да изпишат чарка и след десетина дни да ни го доставят. Пиши го 

бегало, изсъскал капитанът, като му докладвали ситуацията, след десетина 

дни ще сме в океана. Тогава вече взеха да се дочуват попържни. Уж 

безадресно все още, но все пак насочени към нас, машинкаджиите. Защото 

на море нещата се ядваха –  полъхваше от време на време ветрец, търпеше 

се някак с широко разтворените  врати и фенестрини, широко като устата 

на извадена на сухо риба, но на кея, смазани от влажната горещина, при  

задраени джамове, ставаше направо ад. А затваряхме, защото товарехме 

шрот. Знае се, че където има храна, има и плъхове. 

И не става въпрос за едното знаене, видяхме  ги още първата вечер, когато 

светнаха прожекторите по палубата. Явно през деня отмаряха някъде на 

сянка, а през нощта тръгваха за манджа. Охранени като кръчмарски котета 

и арогантни като застаряващ варненски гларус след третата водка. Още 

след маневрата за заставане морските под контрола лично на старпома 

туриха на всички въжета мишкарници, но след това се наложи да се 

назначава и вахтен на мишкарниците. Големите кръгли ламарина, с прорез 

в тях, които ламарини се нанизваха  по въжетата, така че да бъде 

възпирано плъхо-нашествието, не свършиха работа. Някъде може и да 

вършат, но не и в Бомбай. Насочва се, значи звярът, стига до преградата, 

която сме му спретнали, побутва я с муцунута си, разбира, че не може да я 

отмести, тогава се дръпва няколко крачки назад, засилва се и прави опит да 

я прескочи. Най-общо опитите се оказваха неуспешни и нашествениците 

цопваха  в мазните води, но имаше и атлети, които се класираха и 

продължаваха  към парахода. Е, в този момент вахтеният удряше със 

сопата си  по въжето и героят поемаше надолу, към мрачилото около кея. 

Заради това се затваряше всичко – и врати, и финестрини. За да зяпнат пък 

устите, основно заради жегата, но и за да изръсят нещо за некадърност, 



 5 

недалновидност и прочие обвинения по адрес на машинната команда. Дори 

капитанът се изтърва втория следобед – ех, да можеха, шефе, твоите да го 

направят този чарк, щом е някаква дреболия, ама на … 

Изрече го, ще речеш, замечтано така, като жена пред витрина с обувки, с 

мек и в същото време прегракнал от горещото глас, но още не беше 

свършил и в илюзорната сянка на надстройката, където се бяхме скупчили 

на по цигара, замлъкнаха. Шефа въздъхна, с кротката въздишка, която 

изпуска човек след като е обяснявал много пъти на детето си, че не може 

да му поправи спукания балон. Щяха, кептън, щяха; ако имахме  

фрезмашина, досега да сме го спретнали, ама…. Някакъв изтънял гласец се 

обади точно в този момент – а не може ли да поръчаме в града, а? Все ще 

има такива работилници, голям град е… Капитанът се извърна накъмто 

гласеца. Потърси с поглед, в очите му блесна яд, а в гласа му, като 

заговори, нямаше нищо от онази мекота, не беше и просто прегракнал, 

изстърга като провлачил се по ръждива палуба тежък сапан. Ти ли си най-

умният, бе! По-умен от всички ни, а? Сетил се бил той! Извади забързано  

омачканато марлборо от джоба си. 

Запали, май че си даде сметка, че напразно се е нахвърлил връз човека, че 

на всички ни е писнало от горещината, и завърши, но вече с едната 

обикновена прегракналост – поръчали сме на агента, но ще ни даде 

отговор  в понеделник. Почивали… Махна с ръка и пое нагоре по трапа 

към кабината си. Избра, навярно, задухата пред кофтите въпроси. А ние 

останахме да смятаме, че днес е петък и до въжделения понеделник има 

още два дни, в които ще се пържим в собствен сос. Кой знае докъде щяха 

да ни доведат сметките, ако не се беше пръкнал  Данаилов. Какво сте 

увиснали като използвани презервативи, бе, започна бодро, сякаш баща ви 

на климатик ви е правил! Има нещо важно. И ни го обясни важното. През 

два парахода товарели кафе. От чувалите се сипело по малко – малко, 

малко, но по кея с лопата да го ринеш, уточни, – така че си е жива далавера 

да отидем да си съберем. Приказвах с полицая от охраната, продължи все 

тъй на бързи обороти Данаилов, той ми рече, че щом е пръснато на кея, 

значи е безстопанствено, или нещо подобно, не го разбирам дотам 

английския му. Като се спусках насам, срещнах капитана, питах и него 

можем ли да идем да си съберем, той пък каза да правим каквото искаме и 

да вървим ако щем на майната си, така че – напред! 

Завърши и ни изгледа тържествуващо. Навреме я трясна тази новина. 

Точно навреме, защото, нали, новият чеп избива стария. Наместо да си 

напрягаме кратуните, чутурите, щях да кажа, да я смятаме като дойдат 

онези в понеделник, за колко време ще ни направят чарка, можеше да се 

заловим с нещо полезно. За малко да забравим собствения сос. 

И поехме. 

Не беше чак с лопата да го ринеш кафето, както ни бе обещано, но имаше. 

С метличката, с лопатката, стъкмена от парче картон, в кофичката. После 
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вече щеше да дойде ред на требенето, както бабичките на село требят боб, 

за да отделим камъчките, измиването, изсушаването, изпичането, 

меленето, пиенето. Този алгоритъм го състави Попето, нали вече май 

споменах, че беше разбирач на всичко, и след като имахме ясна цел, се 

захванахме. Без много приказки, почти в тишина, сумтяхме и събирахме 

като мравки зимнина. 

И тогава пак се обади по едно време Данаилов. Опа! Само това подвикна, 

но главите се надигнаха, очите се отделиха от събираната екзотична 

суровина. И се натъкнаха на нещо, което си беше къде-къде по-

примамливо за гледане от разпиляно зелено кафе. Две мацки в летни бая 

прозрачни роклици и трима пръча покрай тях приближаваха, като се 

оглеждаха внимателно къде стъпват сред разпиляното какво ли не по кея. 

Хайде, бе! Погледите на малкия ни, но сплотен колектив просто не можеха 

да се откъснат от видението. Не може да са индийци, разсъдихме почти 

едновременно. Мометата бяха руси, синеоки, на онези с тях не обърнах кой 

знае какво внимание. То и не можеше да бъде друго – след толкова време  

сред нищото на различни морета, та и един океан, кой ти обръща внимание 

на разни пиргиши. А групата приближаваше. Ну, посмотрите – изохка 

едната от госпойците – какой красивый индиец! 

Посочи, разбира се, Данаилов. Ще рече на български – вижте какъв красив 

индус. Това за Данаилов. Аз нататък ще пера само на български, ще 

превеждам, значи, казаното и в двете посоки, защото  все по-малко хора 

вече го поназнайват руския и да не стане объркване някакво. А рускинчето, 

разбра се, нали,  веднага, че са руснаци, изписка възхищението си от 

нашичкия с безпардонността на човек в чужда далечна страна, сигурен, че 

няма кой да го разбере. Да, де, ама в случая не се получи. Разбрахме го. И 

понеже  приближаваха, топката пое Данаилов. Здравейте, момичета, ухили 

се галантно и някак гузно пусна метличката и лопатката в кофата си. 

Момичета, каза, за онези не ставаше дума. На руски го изтрака и те 

всичките се осефериха. А, де, като ви знае много устата! Направо спряха. 

А нашият продължи атаката – не сме индийци, българи сме, ей го де е 

параходът ни. А вашият наблизо ли е? Тогава се обади един от пръчовете, 

неприязнено някак си, явно бе отчел, че поздравът беше само до дамската 

част от групата и това го беше подразнило. Или бе усетил нещо, което 

беше събудило мигновена ревност. Онова, което става, когато между мъж 

и жена прехвръкне искра. 

А тя беше прелетяла, усетихме я всички. Между Данаилов и по-височката 

от двете. Защото момичето се позасмя: А ние си помислихме, че сте 

индийци, които почистват кея. Уж говореше на всички ни, но гледаше 

само него. Нашичкия. И той я гледаше, сякаш светът беше застинал. 

Направо като на кино. В латиноамерикански филм, в който се разправя за 

любов от пръв поглед. Не, не почистваме, смотолеви забързано, но някак 

притеснен, както се почувствахме, впрочем, и останалите, просто събираме 
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разпиляно кафе. После изтърси  нещо, което никога не може да ми хрумне 

– печем го и го използваме за тор за цветята на кораба. 

Пустият му Данаилов! Цветя, друг път, ползваме го да го пием, да 

икономисаме някой и друг долар. За да има за бира. Ама го измисли на 

секундата. Не може да не му свалиш шапка за скоростта, с която го 

съчини, за да отмие поне малко срама от, да го кажем направо, тъпото ни 

начинание. Е, добре, обади се с язвителна усмивка друг от кавалерите, 

събирайте, събирайте… за цветята си. Другото момиче се изкиска игриво, 

но височката не знам защо поруменя и хвърли синя светкавица към 

спътника си. Радвам се, че се видяхме, рече, а докато сме тук, може и пак 

да се видим. И се усмихна. Мъчително-сладостно се усмихна, и то пак 

само на Данаилов. Махна с ръка, въздъхна едно „довиждане” и забърза да 

настигне групата. На две крачки се обърна и пак махна с ръка. Май че пак 

персонално. После продължи. 

Останахме загледани след тях – с онзи поглед, с който се изпраща нощем 

насред полето профучаващ лъскав и осветен бърз влак, пълен с щастливи 

хора, тръгнали на някъде. После един по един взехме да се навеждаме  с 

лопатките и метличките. Само Данаилов захвърли инструментите. Който 

иска да вземе и моето кафе, каза, аз съм дотук. И почти хукна към 

парахода. Ние продължихме за каквото сме дошли. Докато го видяхме пак. 

След десетина минути трябва да е било, може и малко повече. Измит, 

преоблечен, дезодориран, ухилен. Къде бе, спря го с поглед Попето. Ами 

такова, боцмане, понамаляха пикселите на усмивката му, отивам до руския 

параход. И кой те пусна? – засили се строгостта в гласа на Попето. Как кой 

– който трябва, шефа ме пусна. Май че се канеше да отмине, но нещо 

съобрази. И обясни. Отишъл при шефа, информирал го, че имало руски 

параход, че те можело и да имат фреза, та да отидел да попита и ако имат – 

да направи онзи чарк. А можеш ли? – изгледа го, сякаш го е турил на везни 

и го тегли Попето. Мога, цъфна целият Данаилов, как да не мога. Господ 

съм на фрезата. 

Изгледахме го и ние. Може и да не е точно Господ, но като се сетихме как 

бачкаше де що хванеше – струг, електрожен, оксижен, наполовината  от 

това ако можеше, щеше да е поне един от апостолите на Господя. Или, да 

кажем, някой от светиите му от по-ниско ниво. А в това време нашичкият, 

още не му беше изветряла усмивката от сурата, вече ни махаше с ръка и 

бързешком  отминаваше. Фреза, друг път, промърмори Попето, заради 

онази височката е всичкото. Нали видях как я зяпаше, ще я изпие. За 

каквото и да е, боцмане, обади се както винаги пръв Чучулигата, важното е 

да стане работата, че ще се стопя от пот вечер, да знаеш. И то щото някой  

не е догледал какво взема като резервни части. 

Викахме му Чучулигата, защото подозирахме, че ходи да пее на шефа, че и 

на помполита, но той не се сещаше заради какво му е лепнат прякорът. 

Или се правеше, че не се сеща, за да може да е постоянно покрай нас, да 
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набира, така да се каже, ноти за песните си. И сега изчака за някоя и друга 

реплика, но никой не прояви интерес към възможността. Бяхме се 

напатили и внимавахме когато е наоколо. Просто си продължихме с 

метличките.   

Май че щяхме по едно време да се прибираме на кораба за следващите 

операции по онзи алгоритъм, когато  видяхме нашичкият да  крачи 

накъмто нас с още някакъв мъж. Наближиха, непознатият ни поздрави на 

руски и се сетихме, че е от братушките. А Данаилов внесе нужното 

обяснение. Това е ремонтният им механик, каза, та идва да вземе чертежа 

от шефа, да уточнят кое как да стане и се връщаме двамата да направим 

каквото  трябва. На руски го натряска, за да разбира, значи, и гостенинът. 

Онзи до едно време кимаше, после вдигна отрицателно ръка. Не, каза, ние 

ще ви го направим, няма смисъл да си губиш времето, само чертежа да 

взема, пък и на място да видя нещата. 

Помръкна  Данаилов, дори смръщи вежди, но преглътна на сухо, махна с 

ръка и двамата продължиха. После се разбра, че руснакът е казал същото и 

на шефа, защото потегли от парахода ни сам. А Данаилов направо се 

развилня – те щели да го направят! Големи правячи се пишат, бе! Аз 

ходих, аз го предложих, а накрая – без мене… Ми ти пък що се косиш  – 

изгледа го Чучулигата. Като се натискат, да го направят, стой си на дупето 

и не се натискай. Интересен човек… Моят човек понечи да отговори, да му  

разясни нещо си, но се сети с кого разговаря и глътна  думите, които бяха 

готови да рукнат. 

След нищо време онзи същият, руснакът, се върна. Чакахме, разбира се, с 

нетърпение това завръщане, отдалече го бройкахме дали носи нещо освен  

чертежа. Носеше. Слязоха с втория механик в машинното, към тях се 

присъедини и елмеханикът, има-няма половин час се дупиха около 

машинарията на климатика и като излязоха, направиха  изявлението – 

готово! Е, не се разкрещяхме от радост, нямаше викове „ура” и „да живее”, 

но се зарадвахме. Край на  нощното потене. Животът започва отново. В 

смисъл –  в нормалното си русло. Шефа покани човека, налял му едно 

питие, както ни разправи втория, благодарил му от сърце, а преди да си 

тръгне, дошъл при тях и капитанът, връчил му  шише „Плиска”, завил и 

две шишета – „Преслав” – за техния капитан и за главния им механик, 

благодарил и той и си казахме, че сме приключили с една дребна, но 

досадна авария. 

Ама не! След известно време, слънцето вече беше започнало да се 

снишава, изморено и то от дългия ден, зад складовете на запад, когато  се 

появи едно младо момче. Русначе. Задъхано беше –  от горещината може 

би, а може би защото беше бързало. Идвам при вашия капитан, обяви, и го 

поведоха нагоре. Не се бави много – предложили му да го почерпят, но  

младежът отказал, както разпространи Щерю, старшият камериер, който 

щом дойдеше някой при барото, веднага се появяваше, готов да  сервира 
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каквото му се наредеше. И друго  разпространи  Щерю – че руският 

капитан канел нашия, помполита, шефа, профпредседателя и 

комсомолския секретар на гости. На вечеря ги канел, за вечер на дружбата. 

Те, руснаците, така го правеха, и друг път съм бил свидетел – канеха 

цялото ръководство. Според мен, по този начин придаваха някаква 

официалност на мероприятието, защото иначе си беше просто едно 

надпиване. Впрочем, то си оставаше, в края на краищата, такова, но с по-

друг външен вид. Та новината се разстла из целия параход, съответните  

поканени лица хукнаха по различните, според ранга им, бани, а ние, 

останалите, си продължихме по дневния ред. Във вече поохладена и 

сравнително приятна обстановка. 

И малко по малко взе да се разнася една неочаквана и направо щура 

новина. Като се казало, че на софрата при руснаците ще ходят и 

комсомолския и профсъюзни шефове, Данаилов изприпкал при 

комсомолския. Той беше рулеви, значи от нашата черга, на неначалниците, 

а го казвам така, защото кой ти бръсне за някакъв големец един четвърти 

механик като мене, заварил младежкия вожд в банята и му се примолил. 

Ти, рекъл му, си ходил и друг път на такива ешмедемета, дай този път да 

ида аз. Нали съм ти заместник, отстъпи ми, а? Онзи се поизвърнал, че бил 

сапунисан, после пак се завъртял, защото, нали, излагал незащитена точно  

онази част от тялото, което трябва най-много да се пази, измил набързо 

сапунката и отсякъл – не. Има там разни гаджета, казаха  ми, та ще ми е 

хубаво да оплакна малко очи. И аз за това, прекъснал го Данаилов, заради 

едно от гаджетата. Днес направо ме свали, на кея, докато събирахме 

кафето. Та да опитам, да видя дали  ще излезе нещо. Моля ти се, бе…  

Вождът го изгледал с насмешка. Все тебе свалят, бе! Нали си Данаилов… 

Няма да стане. Махнал нашичкият с ръка, безнадеждно махнал, защото 

било безнадеждно положението – с човек от палубата не можеш се разбра, 

знаел го, заради това зарязал агитацията и хукнал при профсъюзния. 

Заварил го да си глади  ризата. Бил се вече изкъпал, олял се бил с 

„Тройной”, това е един руски одеколон, наистина се бил олял, защото в 

кабината просто не можело да се влезе от миризма, и от вратата взел да 

излага молбата си. Надявал се на успех, защото синдикалният началник 

беше от нашите, моторист. И на него изложил прошението си. Завършил – 

ти и без това не пиеш, минало ти времето да се заглеждаш и по мадами, 

нека ида аз, а? Няма а, няма бе, отрязал го профсъюзният, викат  

ръководството, не такива като тебе… прости свалячи. Без да обръща 

внимание на обидата, която прозвучала в думите, нашият нещастник 

продължил да натиска. Вложил и един корупционен, така да се каже, 

елемент. Ако отида вместо тебе, рекъл, утре ще ти взема и двете дневни 

вахти, така че да можеш да скиташ цял ден из града. Онзи вдигнал ютията 

от ризата, може и донякъде примамливо да му е прозвучало 

предложението, но после поклатил отрицателно глава. И добавил: къде да 
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скитам из циганорията тука, в горещината, в праха. По-добре е да поседя 

малко с хубави хора, че взе да ми писва  втори месец от мутрите ви. 

И продължил да размачква ризата си, както бил смачкал току-що и 

последния, най-важен коз на Данаилов. Чакай малко бе, продължил обаче 

той почти сълзливо, нали и аз съм профсъюзен член, какво ако те заместя. 

Да, де, направил сурат защитникът на работническите интереси, но си само 

член. И добавил почти закачливо, да замаже, значи, положението – и 

мислиш само с члена си. Какво му оставало  на Данаилов, освен и тука да 

подвие куйрук, да махне с ръка, да изпсува и да се разкара. Което и 

направил. 

Дотук историята я бях научил по-късно, от Попето. Срещнал го той в 

канижела и му рекъл – какво си се нагрочил бе, сякаш са ти потънали 

гемиите. Смазаният от човешкото равнодушие, от неправдата, която 

властва над света, и конкретно на парахода ни, Данаилов рукнал като 

пробит тръбопровод с изповедта си. Боцманът го подхванал под ръка и го 

повел към кабината си – да не ги слуша случайно някой. Е, в този момент 

ги видях, сетих се, че Попето има още почти цяла бутилка от уискито, 

което бяхме напазарували от шипшандлера в Аден, и хукнах към салета за 

някое и друго блокче лед. След  това с най-кротката усмивка на уста 

почуках на вратата. Почуках и влязох подир леда си. Не бях сбъркал. На 

масата беше онази бутилка, за която имах съмнения, в чашите им имаше 

по малко, но, ясно е, топло питие. Да го разхладим, а, казах, взех си и аз 

една чашка от мивката му, турих първо на тях, а после и на себе си лед, 

налях си и тихо приседнах на диванчето. 

Не е честно, боцмане, редеше Данаилов. Нали аз измислих да отидем за 

помощ на руския параход, нали аз уредих да тръгне, в края на краищата, 

климатикът, а, кажи ми, не е ли вярно? Вярно е, благо изрече Попето и 

надигна чашката си да куса малко повече от една пипетка. Вярно е, и сме 

ти благодарни, да знаеш. Можеше го той това, с благия тон в изнервена 

ситуация. Сигурно с такъв говорят поповете, си бях казал веднъж. 

Впрочем, дядо му е бил свещеник, заради това се казваше Попов, пък ние, 

зад гърба му, му викахме Попето. Май че си носеше на рейс и свещи, та по 

разни празници да пали по някоя, но потайно, така, да не го видят, че да си 

докара беля на главата. Ама като стане въпрос да се ходи, сякаш не го чу и 

продължи нашичкият, тогава – ресто, Данаилов, без тебе, нали! Пък аз не 

заради софрата, боцмане, честно ти казвам. Заради онова момиче, дето го 

видяхме, докато събирахме кафе. Много ми се искаше да я видя. Нещо 

премина между двама ни там, на кея, да знаеш. Разбра се, че ме хареса,  и 

аз я харесах, направо ми седна на сърцето. 

В този момент Попето сбърчи вежди, което не беше добър знак. Изчезнала 

бе и благостта в тона му, когато изфуча: ти нямаш сърце, бе! Изгледа и 

мене – вие, младите, нямате сърца! Подмамвате момичетата, приказвате им 

каквото ви дойде на ума, лигавите се насреща им, докато ги докарате до 
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леглото и после ги зарязвате. Това сте вие! Започнал бе да наема, усетих го  

и кротко си допих уискито, след което все така безмълвно, както и бях 

влязъл, се изнизах. Знаех защо ни зачеластри. Той не си падаше дотам по 

ичкията, но често ме наобикаляше в следобедите на по едно кафе. И ми е 

разправял, че дъщеря му си имала гадже старши помощник. Радваше се, 

донякъде дори се гордееше – нали, дъщеря на боцман, а ще става съпруга 

на старпом, в близко бъдеще – капитан. Разправял ми е кое-как, как се 

обичали, направо не можели един без друг, как след еди колко си месеца 

ще спретват сватба – не сте виждали такава сватба, казваше; как ще се 

радва след година-две, като се пенсионира, на внуци. И ред такива работи, 

които се споделят с приятел на чашка кафе в безвремието на океанския 

преход. После оня пич зарязал момичето, повлякъл се с друга и Попето 

направо рухна. Заради това зафуча относно сърцата ни и навиците ни – не 

просто на нас двамата, а на всички млади. И заради това се изнизах. 

Сега не знам защо в тази декемврийска снежна привечер, за която бях 

започнал да разправям, се отнесох по истории от преди месеци, случили се 

под парещите  лъчи на южното слънце. Тогава на другия ден рано-рано 

изтерзаният ни Ромео се беше пременил и беше поел самосиндикално към 

руския кораб. Не знам какво си беше наумил, и след това не съм го питал, 

но се върна като препикано мушкато. Руснакът бил отплавал. Което 

вероятно удължи списъка, онзи му списък с пропуснати мадами. 

А, какво ще кажеш? Сепнах се. Данаилов ме беше запитал нещо. Все така  

стояхме до портала и хората ни заобикаляха с любопитни погледи. Какво 

да кажа, изгледах го аз. Викам, явно повтори той, така и така няма какво да 

се прави, да идем да ударим по едно питие. Нещо против? Нямах, разбира 

се. Знаех си, че в края на краищата ще я докараме до там. До кръчмата. До 

обичайното за брата моряк в чужд град. Кимнах, щото то неговото не беше 

истински въпрос, уточнение си беше. 

И тръгнахме. Този път няма да се тъпчем  в онези задимени дупки, дето  

освен моряци и каки няма какво да видиш, постанови след няколко крачки 

Данаилов, ще те водя на изискано  място. Открили са нов ресторант –  

луксозен, модерен, там ще те водя. 

Заведе ме. Новото си е ново, хубавото си е хубаво. Щедро осветление, 

блестящи в белотата си като снега, който валеше навън, покривки, тиха 

музика от скатаните някъде тонколони. В момента, в който влязохме, 

вървеше „За Елиза” на Бетовен. А бе, изискано. И малко хора, значи по-

малко тютюнев дим, по-малко глъч. Гот. Настанихме се, извикахме по една 

водка и по една руска салата, донесоха ни ги, чукнахме се, отпихме, 

бръкнахме в чиниите. Животът не бил лош! И се огледахме, вече по-

внимателно, наоколо. По диагонал на една маса седяха две мадами. Аз ги 

мярнах едва сега, но Данаилов май че отдавна ровичкаше с поглед натам. 

Взех да му  приказвам нещо за новия рейс, но той сякаш не ме чуваше. 
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Очите му си останаха вперени по диагонала. Да си призная, малко се 

вкиснах. То все може, може, ама чак пък дотам… 

Видя ли тази, русата, смушка ме той и за малко да разлее чашата ми, която 

таман бях надигнал. Бях я видял, разбира се, не съм сляп, но пък, нали, му 

разправях нещо съвсем различно. А то и сляп да си, нямаше как да не я 

забележиш. И да не я отделиш от другата мадама, която редом до нея 

изглеждаше някак безцветна. Все едно да сравняваш напъпила роза и 

пораснало до нея глухарче. Например. Грациозно, нежно дори, но 

глухарче. От унесеното изражение на моя човек разбрах, че вечерта е 

провалена. Смятах да си побъбрим, да ударим по една-две водки, може би 

и да хапнем нещо с по чаша вино и да си вървим. Но явно нещата щяха да 

се сурнат по друга пътека. Знаеш ли какво, пак ме смушка Данаилов, ще 

отида уж до кенефа, а на връщане ще я заговоря. И се надигна. 

Престоят му в тоалетната беше от около минута, после направи един завой 

и се насочи към онази маса. Суратът му се беше разтегнал в онази 

хлапашка, малко намахана и малко смутена усмивка, която вече познавах. 

Нещо заговори. После кимна. Придърпа един от столовете и седна. Боже, 

подозирах, че ще стане така. Почувствах се като някаква табела по охрана 

на труда, която никой не чете и е поставена просто така, да не е празна 

стената. А онзи по едно време стана и пое забързано към нашата маса. Ха 

така, си помислих, изпъдиха ли те! Но лицето му сияеше, дори сякаш 

зърнах нещо като онова в Бомбай, следа от светкавица. Ставаме, каза, 

местим се при тях. Не ме попита, каза го, озърна се, мярна келнера и го 

повика с пръст. Ще ни преместите ли нещата при онези момичета, попита, 

но не беше питане, а почти нареждане. 

И се преместихме. Той и табелата по охрана на труда. Запознахме се. Били 

учителки, приятелки от института, и решили тази вечер двечките да се 

почерпят. Само двете, без мъже, компании и прочие. Нали е специална 

вечер. Не знам какво й е било специалното, но като гледах Данаилов, очите 

му, усмивката му, май че щеше да стане такава. Отпихме. Забелязах, че 

моичкият, дето иначе люскаше водката като изстудена лимонада, този път 

едва накваси джуките си. Пази се, значи, си рекох. И още повече се 

зачудих. Горе-долу по това време онези от персонала бяха сменили 

плочата и от тонколоните взе да се лее някакъв прогизнал от сладостна 

тъга блус. Хайде да танцуваме, изграчи Данаилов, хвана ръката на 

русокоска и я задърпа към дансинга, на който някаква двойка вече се 

занимаваше с иначе безвредната, но едва ли и полезна гимнастика. 

Глухарчето, с което бях останал, направи намек да ги последваме, но му 

разясних културно, че не си падам по този вид упражнения. Вдигнах 

чашата си, рекох й все така културно „наздраве”, надигна и тя виното си и 

се умълчахме. След единия блус последва втори и нашите хора  не се 

завърнаха. После трети. А уж бяхме дошли да ударим по една или две 

водки. 
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Момичето до мен взе да скучае, да зяпа насам-натам, така че се наложи да 

завържа  все пак някакъв разговор. За времето, за снега, за снегорините, на 

които им се отваря дълга нощ, такива работи. Май че по едно време 

танцьорите ни се позамориха, та рекоха да си вземат почивка. Дойдоха си. 

Някак грееха и двамата. Чукнаха се с чашите си, отпиха и  си продължиха  

някакъв техен си разговор. Явно табелите по  охрана на труда станаха две. 

Взех да не издържам на ситуацията и се надигнах. Ще отида до тоалетната, 

казах, това на компанията, а на Данаилов, отделно – няма ли да дойдеш и 

ти? Вдигна глава, с мъка, усетих го, откъсна очи от сините езерца на 

русокоска и, навярно прочел правилно питането ми, кимна – да, да, идвам. 

В нужника го емнах още от вратата. Какво става, бе, изръмжах, нали уж 

щяхме да се почерпим, да си побъбрим, пък се изтърва като невидял по 

първата срещната мадама. Не съм се изтървал, прекъсна ме. Не виждаш ли 

каква жена е! Направо ми смачка сърцето. Ти нямаш сърце, напомних му  

думите на Попето, но той само махна нехайно с ръка. Остави го ти 

боцмана, рече, какво ми разбира той от тези неща. Тази вечер срещнах най-

хубавото в живота си. Да знаеш, май че намерих ключа. 

Какъв ключ, бе, срязах го  дори още малко по-остро, да не си изперкал! 

Как какъв, онзи, за който ти  бях разправял навремето. Ключът към рая. 

Някакъв гащник, уж пикаеше, беше насочил локаторите си към нас и 

направо беше забравил за какво е влязъл в помещението. Ококорен, 

слушаше какво си говорим. Изгледах го кръвнишки, ама толкова 

кръвнишки, че  си прибра набързо зарзаватите в гащите и изхвърча, без 

дори да умие ръцете. Не ми приказвай разни  глупости, скръцнах зло, а 

може би и малко завистливо, със зъби, то ако ставало така… Да знаеш, 

тръгвам си. Той се сепна. Ухили се. Да, прав си – трябва да си тръгвам. 

Вземам моята и поемаме. Ти, моля те, оправи сметката и изпрати 

приятелката й. А стига, бе! Моята, значи, че откога стана негова… Но 

преглътнах. Ще му мине, си казах, ще му мине и цял рейс ще си говорим и 

ще се смеем за този негов ключ. 

Наистина  си тръгна. Като се върнахме на масата, изшушука нещо в ухото 

на русокоска, тя на свой ред изшушука пък на приятелката си и станаха. 

Ние с глухарченцето ми си допихме чашите, не говорихме повече за сняг и 

снегорини, просто си допихме питиетата, аз платих и нашата, и тяхната 

сметка и поехме и ние. Абсолютно културно я качих на едно такси, 

пожелах й лека нощ и закрачих към кея. Под снежинките, които, кой знае 

защо, вече не носеха онова очарование от преди няколко часа. Към 

парахода, след поредната провалена вечер, на топло, на скучно топло, към 

съня и поредното дежурство на следващия ден. 

Станах  малко преди седем. Сетих се още с отварянето на очите, че моят 

любовчия трябва по това време да е на вахта. От четири до осем. Турих 

джезвето на спиртника и докато си плисна две шепи вода на сурата, кафето  

се надигна. Взех го и заслизах към мазата. На вахта беше. Явно с умора в 
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очите, но и с нещо, каквото не бях виждал досега в тях. Усмивка ли, 

копнеж ли, нетърпение ли. Нещо. Здрасти, любовнико, изрекох бодро и 

налях в двете чаши. Отбеляза ли поредната точка? Приятелски го изрекох, 

но, трябва да си призная, с доста завист в думите. Е, да кажем, бяла завист. 

А той отпи и все с онова в погледа, в който, после се сетих, имаше и 

някаква отнесеност, ме изгледа. Какви точки, човече, за какво ми 

говориш… Като излязохме от кръчмата, се разхождахме под снежинките, 

дълго крачихме и дълго си говорихме за какво ли не. По някое време се и  

целувахме, все под снежинките. После я изпратих, за да не се излага днес 

пред децата подпухнала и недоспала, а аз се върнах за вахта. Точно 

навреме се прибрах. Пак отпи от кафето. Трябваше му. Сега, като сдам 

вахтата, тегля един душ и отивам да се видим. От единадесет до 

дванадесет имала прозорец и ще пием някъде кафе. Засмя се – може и да се 

поцелуваме, ако има чалъм. А довечера като се видим, ще решаваме за 

утре, имала свободен от часове ден. 

Няма утре, реших да го върна от света на мечтите в реалността. Утре 

заминаваме, забрави ли? От очите му изчезнаха и отнесеността, и  

усмивката, и копнежът. Онова, което остана, нетърпението, просто се 

втвърди. Като гласът му. Вие заминавайте, процеди, аз оставам. След вахта 

ще ходя при шефа, да искам отпуска. Наистина беше хлътнал моят човек и 

си въобразяваше неща, дето не могат да станат. Кой ще ти даде отпуск 

срещу Нова година, човеко, ден преди заминаване, кажи ми кой? Това му 

казах и след думите ми видимо помръкна. Май че едва сега си даде сметка 

за положението. Мълча дълго, после мрачно се усмихна. Ще видим, 

промърмори, после очите му ядно пламнаха. Няма да тръгна, процеди, да 

знаеш. Няма да стане като в Бомбай, разни  комсомолски и профсъюзни 

началници да ми откраднат… Не успя да намери  думата. Ключа ли, 

подхилнах се аз. Но той не се включи в закачката ми. Не, там беше друго, 

поклати глава, а сега е наистина ключ. И махна с ръка, после пое да 

подготвя нещата за сдаване на вахтата. 

Наистина излезе. Негова си работа, да прави каквото си ще. Аз си имах моя 

– тръгвахме на дълъг път и имах какво да върша по обзавеждането си. Към 

обяд обаче спряхме, кой каквото е почнал. Появи се някакъв пратеник да 

ни каже, че Стефан  Чутурков, от нашия екипаж, бил приет в болница. 

Чутурков ли? А, да, Данаилов, сеферясахме се след малко, а човекът ни 

изгледа неразбиращо, после продължи. Станала някаква дребна 

катастрофа, но бил със счупен крак и разни охлузвания. Бре! Сред 

началстващите лица настъпи кротка паника. Първо, разбира се, за човека 

се разтревожиха, а второ – за моторист на негово място, нали до двадесет и 

четири часа ни предстоеше отплаване. 

По второто се задейства  шефа – направил телефонен разговор с Варна, с 

„Кадри” – да пратят  до вечерта, най-късно до утре на обяд, нов моторист. 

А по първа точка боцманът ме извика и ми предаде нареждане на шефа – 
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да вървя в болницата и да видя как е Данаилов. Вземи, каза, някакви 

бонбони, нещо, и иди да видиш на какво дередже е. И да питаш какво да 

правим с багажа му. Аз ще ти карам дежурството, но не се бави много. 

Ясно ли е? 

Не можеше да ми говори по този начин, все пак съм по-старши от него, но 

си давах сметка, че на практика това са думи на шефа, заради това само 

кимнах, съблякох робошките, турих якето, този път не си пръсках 

дезодоранти и одеколони, нямаше за какво, и поемнах. Мина малко време 

докато се оправя из Бургаската болница, но в един момент го открих. 

Навирил гипсиран крак на някаква система, бинтован по лицето, от което 

се виждаше само едното му око. Какво стана, бе! Стоях изумен на прага на 

стаята и го оглеждах. А той – ами нищо, малка авария, случва се. Не може 

да се случи просто така, си казах, но продължих да стоя мълчаливо, само 

влязох и затворих вратата след себе си. Изчаквах. Знаех, че  като му дойде 

времето, ще ми разправи всичко. Така и стана. След минута-две започна. 

Видели се, пили кафе, тя му споменала, че от Нова година  почва 

ваканцията и колко щяло да бъде хубаво да са двама някъде на планина, 

той й казал, че няма проблеми, тя му казала – нали ще заминаваш на път, 

той й казал – няма да заминавам. И, видя ли, няма да заминавам – цъфна на 

небинтованата част от лицето му парченце от хлапашката му усмивка. Пак 

си замълчах, пак зачаках. 

С търпение всичко се постига. Е, намръщи се Данаилов, май че нещо го 

заболя, мислих доста като как да стане, прав беше, че никой няма да ми 

даде по това време отпуска, и го измислих. Като вървях по улицата, се 

подхлъзнах и попаднах под гумите на един москвич. Нали карат бавно 

сега, заради снега, а си и избрах един, който едва пъплеше. Бях го 

замислил леко да ме перне, колкото само да ме охлузи, да ме зашемети 

най-много, но  не ми излезе  вярна сметката. Пак  се смръщи, или от болка, 

или заради това, че не е излязла вярна сметката. Но няма значение, 

погледна ме с виждащото око, не е казано, че на планина задължително 

трябва да се пързаляш. Може и просто да се радваш на снега. Нали? Щото 

аз и без това не мога да карам ски. 

Какво да разправям нататък. Помоли ме да позвъня на момето, даде ми 

телефонния й номер, заръча на нея да оставим багажа му, после 

предпазливо, заради превръзката на главата и гипсирания крак, се 

прегърнахме и поех да звъня, да събирам багаж и да го нося на посочено 

ми място. Но най-първо да докладвам на Попето. 

Още като се качих на парахода, хлътнах в кабината му. Мислех да му 

представя случая като нелеп инцидент, но дали заради благия му тон, с 

който ме запита как е Данаилов, дали заради загрижеността в очите му, си 

изпях всичко. Любов, бе, боцмане, завърших, любов от пръв поглед. И 

довнадих - макар че малко не вярвам на тези работи, по принцип, а пък 

щом става дума за нашия Данаилов – въобще. Стават наистина чудеса, 
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промърмори зад гърба ми Попето. Казвам зад гърба ми, защото бях станал 

да си налея две глътки от неговата ракия, която си беше донесъл за рейса. 

Беше, твърдя го най-отговорно, по-добра от онова уиски, дето всички му се 

захласват. Знаех къде е тубичката – в гардеробчето му – и си налях два 

пръста. А той продължи: наистина на Коледа стават чудеса. 

Каква Коледа, боцмане, избъбрих, след като отпих една ситна глътка. На 

което той ме изгледа с почуда. Безбожници, въздъхна със съжаление, 

безбожници сте вие, дори не се сещате, че снощи беше Рождество. И в тази 

нощ стават чудеса. Нашият сваляч да хлътне с двата крака. Не просто да си 

окачи още една точка на гердана, а наистина да се влюби. Усмихна се, с 

добра усмивка се усмихна, каквато бях виждал само като говори за дъщеря 

си. После стана и той да си налее. Отпи както си знае – горе-долу една 

пипетка. След това  се намръщи – пък багажа ще го занеса аз. Ще вземеш 

нещо да си отвориш голямата уста, да се разглаголиш за стари истории на 

Данаилов и да оплескаш работата. Аз ще го занеса, само ми кажи къде и по 

кое време. 

Както речеш, боцмане, кимнах аз, и без това съм дежурен днес. Изпих си 

питието и тъкмо да тръгна, се ухилих – значи трябва да запалим свещ, а, за 

чудото с Данаилов? Ще дадеш ли една? За една бройка да ме зашлеви. 

Няма нужда безбожник като тебе да пали свещ, изсъска, свещ без вяра е 

само парченце светлина, а на Господ не му е нужна, той  и на тъмно вижда. 

И удари, да му се не надяваш, ракийката си на един гълток. 

Аз поех към машинното. Имах си работа, нали до ден тръгвахме на път. 

Щяхме да се пуснем надолу, на юг, и най-вероятно щяхме да посрещнем 

Нова година по дребни гащи. Докато Данаилов ще се дзвери на снега в 

планината … 

 

Любен ЛЮБЕНОВ 


