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Цигането (Антиксенофобен разказ) 

 

 - Шефе, новите фитери дойдоха - докладва, застаналият в рамката на 

отворената врата втори механик. 

 - Виж там, посрещни ги и им покажи кабините - машинално нареди 

главният механик, без да откъсва поглед от екрана на компютъра. След 

малко, сетил се за нещо, додаде: - Познаваш ли някой от тях? 

 Не получил отговор на въпроса, погледна към вратата. Вторият 

механик  беше загадъчно усмихнат и явно търсеше подходящи думи, за да 

отговори. 

 - Казвай, казвай, че имам работа. Нещо не е наред ли? Да не са 

някакви пияници? - Подозрително попита да не е това, срещу което 

постояно се бореше. 

 - Не им личи да са такива, пък са и много млади, за да са се научили. 

Да ги изпратя ли на „сгледа“? - попита Втория, все още странно 

развеселен. 

 Стана му интересно. Поради липса на кадри напоследък от Фирмата 

бяха започнали да изпращат, когото намерят. Навярно хората бяха 

поумнели и все по-рядко се намираха желаещи да работят по корабите. 

Какво ли са изпратили сега? Предните фитери бяха украинци и Шефа беше 

много доволен  от тях. Най-важното: не пиеха! 

 - Давай. Да видим този път, каква ще е „стоката“? 

 Нестройното топуркане по канижела го накара отново да погледне 

към вратата, през която вкупом нахълтаха двама ухилени млади хора. 

 - Добър ден, бате - поздрави този, който бе най-отпред и чиято 

усмивка беше най-голяма. Бяло лице, светли очи, гъста тъмноруса коса и ... 

„бате“? 

 Странното обръщение накара Шефа да погледне учудено. Втория 

вече се смееше на глас. Другият новодошъл тарикатски се подсмихваше и 

се отдръпна малко встрани, за да покаже, че няма нищо общо с този, който 

бе поздравил. 

 Двамата бяха много млади, за да имат изградени някакви 

професионални качества. Имаше толкова много работа за вършене, поради 

отложения ремонт и как щеше да се справи с тази „детска градина“, Шефа 

дори не искаше да помисли. 

 - На други кораби били ли сте? - въпросът беше към двамата. 

 Младежът продължаваше да се усмихва и отговори с малко 

извинение в гласа: 

 - Не съм бил. След училище работех в Корабостроителния завод, но  

реших да опитам как е на корабите. 

 Шефа въздъхна и продължи да се информира. 

 - Като какъв те изпратиха да работиш? 
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 - Заварчик съм, ама мога и да калайдисвам. - Отговорът прозвуча 

като хвалба . 

  Прав беше! Колко хора можеха да се похвалят с такова можене по 

корабите. 

 - А, ти? - Въпросът беше към другия новодошъл. 

 Запитаният веднага стана сериозен, малко поизпъчи гърди и 

докладва като войник: 

 - Стругар и монтьор, но и друга техническа работа мога. Само по 

електриката не ме бива. За първи път се качвам на кораб. Преди това 

работех по подръжка на машините в един цех за колбаси. 

 Това е! Трябваше да кара кораба с тези хора. 

 - Как се казвате? 

 - Аз съм Димитър, ама ми викат Митко - веднага се представи по-

младият. 

 - Екрем съм - каза след кратко забавяне другият и погледна Шефа 

предизвикателно. Очакваше реакция за турското си име. 

 - Добре. Вторият механик ще ви инструктира и запознае с работата. 

От утре работно облекло, обувки, каски и всичко останало. И … Митко, 

тук съм главният механик. Можеш да ми викаш Шефе. Това „Бате“ го 

забрави. 

 Митко отново широко се усмихна и веднага потвърди, че е разбрал. 

 - Добре, бате… Шефе. 

 Шефа махна примирено с ръка и Втория избута двамата от кабината. 

 - А, Втори, дай на Митко нещо да завари, за да видя какво може. 

Екрем да направи на струга резба - нареди на излизащия втори механик. 

 Следобед слезе в машинната работилница, за да провери какво 

работят фитерите. В ъгъла, определен за заварочни работи, Митко 

заваряваше някаква стойка, за която палубният боцман отдавна 

настояваше. Приведен над струга Екрем уверено въртеше ръчките. Третият 

фитер, който бе останал на кораба, се беше подпрял на голямото менгеме и 

демонстрираше пълна безучастност. Той беше от вида, изискващ 

постоянно ръчкане, за да свърши някоя работа. От това му излезе прякора - 

Добитъка. 

 Шефа потупа по рамото Митко, за да спре да заварява и огледа 

свършената работа. Заварочният шев беше като „по конец“, все едно 

машина го е правила. Невярващо провери цялата свършена работа и с 

нескрито одобрение погледна младия заварчик. 

 - Добре, Митко. Дори бих казал, много добре - изрече с видима 

искреност похвалата. Това го правеше много рядко. 

 Екрем също заслужи одобрение за работата си. Третият фитер, който 

се бе отдръпнал от менгемето с всички изразни средства на тялото си 

показваше безразличие към оценките на Шефа, който дори не го погледна. 

Отдавна бе преценил моженето му. 
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  Реагира само веднъж, когато го чу да казва „цигането ще свърши 

тази работа, нали е голям майстор“. Скастри го пред хората, които бяха 

наоколо, за да разберат, че не трябва да закачат Митко по такъв начин. Не 

знаеше, как ще реагира на такова отношение. Притесняваше се да не стане 

някоя беля. Реши да поговори с Митко и да му обясни, що за хора са 

моряците и колко груби са понякога в шегите си. Да не им обръща 

внимание. Извика го в машинната канцелария, за да се чувства по-

спокойно. 

 - Митко, сядай - посочи към стола срещу бюрото си. - Как е? 

Свикваш ли с корабния живот? 

 Чудеше се, как да навлезе в същината на разговора. Митко му 

помогна. 

 - А, добре съм. Интересно ми е, пък и хората са забавни. Все 

разказват истории, които не съм чувал. Много се смея. 

 - Те, хората са такива, поради начина на живот, който водят. Ако 

сами не си направят весело, няма кой да им го направи. Понякога шегите 

им са доста груби. Затова искам да те предупредя да не им обръщаш 

внимание, ако се пошегуват с теб. Традиция е да се шегуват с младите 

моряци. 

 - А, вече започнаха. Вчера машинният боцман ме накара да донеса 

една кофа компресия. Голям смях падна, ама научих какво е компресия. 

Втори път няма да ме прекарат - уверено заяви Митко. 

 - Това добре, но да не те подкачат за произхода ти - помъчи се да 

даде легална форма на това, което го тревожеше. 

 - Че какъв ми е произходът? В паспорта ми пише „българин“, а това, 

че принадлежа към някаква етническа група не трябва да интересува 

никого. Мен не ме притеснява това - отговори спокойно, но усмивката му 

изчезна. 

 - Нали си чувал, какви подмятания има за вашите хора. Станали са 

нарицателни в някои отношения - отново се опита да лавира в изказа си. 

 Митко го погледна сериозно, като че ли изведнъж стана  по-

възрастен. 

 - Добре! Искаш ли да ти разкажа какъв е произходът ми, за да си 

спокоен, защото гледам нещо те притеснява? 

 Шефа кимна с глава в знак на съгласие и заслуша внимателно. 

 - Родът от страна на баща ми са от клана на бургуджиите, а от страна 

на майка ми  - от клана на калайджиите. Не ме питай, как са се взели, 

защото е дълга история, като на кино. Има пари, бой, отвличане. Дори се 

намесило Мешарето, ама понеже много са се обичали, та решили да им 

позволят да се вземат. Дядо ми, от страна на баща ми, на когото съм 

кръстен, се занимавал с закаляване на бургиите, с които работят 

миньорите. Друг като него нямало. Разказват ми, че идвали някакви 

професори да изследват закалките му, ама така и не разбрали как ги прави. 
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То хубаво, ама си изпатил за това. Други времена били тогава. Обвинили 

го за нетрудови доходи. Осъдили го на една година затвор. Когато съдията 

произнасял присъдата, в която пишело, че живеел със средства от 

неположен труд, той мълчаливо вдигнал двете си ръце, а те като татуирани 

от набития въглищен прах, дланите напукани. 

 От тук нататък станало интересно. Влязъл в затвора и нямало повече 

кой да закалява миньорските бургии. Минало месец, два и един ден пред 

затвора спрял камион, от който започнали да свалят пълни чували. Бургии 

от мините. Договорили се да плащат на затвора, а дядо ми да работи там. 

На него му давали стотинки за всяка закалена бургия. След като го 

освободили, върнал се с една пачка пари. Посъветвали го да започне да 

работи към някаква кооперация, за да си няма повече неприятности. 

 Баща ми (и той Димитър се казва) тръгнал по неговия път. Въобще 

желязото е в кръвта ни. Както и огъня. Навярно на тях съм се метнал. 

Преди години работата с бургиите намаля, защото в мините навлезе много 

съвременна техника. Тогава баща ми започна да прави казани за варене на 

ракия. Ама от модерните, с двойна преварка. Някои ги калайдисвахме, от 

там научих да правя това. Може би имам малко и от рода на майка ми. 

 Митко спря да говори и наведе глава. Навярно мислено се върна при 

семейството си, при желязото и огъня. 

 Шефа слушаше с интерес разказваната история, и когато 

разказващият замълча, реши малко да разведри атмосферата, 

 - А ти, Митко, няма ли да се жениш? Чувал съм, че рано се жените. 

 Митко трепна, вдигна глава и отново се засмя. 

 - Решили сме, когато се върна от рейс да правим сватба. Май ще се 

повтори историята с майка ми и баща ми, защото момичето е от клана на 

златарите, ама все някак ще се разберем - уверено каза Митко. 

 - Да не я откраднат, докато те няма? 

 - А, не, не. Братовчедите я пазят. Оня ден говорих с баща ми по 

телефона и разбрах, че са се разбрали с родителите ѝ да я приберат да 

живее у нас. От това по-сигурно няма. - По всяка вероятност каза това за 

свое успокоение. 

 - Е, може пък да ме поканиш на сватбата. Стига да не съм заминал 

отново - направи уговорка, но всъщност каза една истина. Спомни си как 

неговата сватба бе отлагана три пъти, докато се прибере от рейс. 

 Седяха мълчаливо, всеки с мислите си. Митко тръсна глава, навярно 

да отхвърли някоя неприятна мисъл и попита има ли още нещо, ако не, да 

отива да продължи работата си. 

 

      * * * 

 Отхвърляха една по една заплануваните работи. Младите фитери се 

оказаха добро попадение и до края на рейса щяха да приключат с това, 
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което отпадна от ремонтната ведомост. Оставаше да заварят дубльори в 

подпалубните баластни танкове и да се подготвят за сдаване. 

 Шефа беше изпратил Митко да върши заварочните работи, а 

Добитъка трябваше да го подсигурява отвън танка. Беше му притеснено да 

не стане някоя беля и затова отиде да провери как върви работата. Както 

предполагаше, Добитъка го нямаше около отворената гърловина на танка. 

Ядоса се на безотговорността му и започна тихо да слиза по вертикалния 

трап. Може пък и той да е влязъл в танка, за да помага нещо. 

 Навсякъде беше влажно, тъй като наскоро бяха го бяха изпразнили 

от баластните води. Стигна дъното. Наоколо нямаше никого. Само далеко 

напред, в другия край, слабо светеше една преносна лампа. Не се чуваше 

някой да работи. Тревога стегна сърцето му. Тръгна бавно към светлината. 

Краката му се намокриха от останалата неизчерпена вода. Тишина. Чуваха 

се само падащите капки вода от тавана. 

 Изведнъж чу някакъв плач. Продължи тихо и видя Митко седнал на 

една дъска, опрял гръб в борда. Беше вдигнал глава и затворил очи. Звукът 

идваше от него. Шефа се заслуша и разбра, че не плаче. Пееше. Песента 

беше мелодична, бавна и навярно тъжна, защото няколко сълзи се бяха 

търкулнали по лицето му. Гласът беше силен и акустиката на празния танк 

правеше обстановката тържествена. Почувства, че настръхва от емоцията 

на момента. Не искаше да разваля магията, затова се обърна и тихо излезе. 

      

      * * * 

 

 Трябваше отново да говори с него. Може да е получил неприятна 

вест от дома, може наистина с нещо да са го засегнали. Съмняваше се в 

лицемерното безразличие на Добитъка. Знаеше, колко могат да бъдат 

изобретателни в отмъщението си някои хора. 

 Намери начин да разговаря с Митко, но понеже темата беше 

деликатна имаше чувството, че ходи по тънък лед. Да не вземе да го 

засегне и той с проявеното любопитство. 

 - Митко, казаха ми, че си пеел хубаво, но аз не съм те чувал. 

Моряците рядко пеят без причина, ама такава, дето в бутилка е затворена. - 

Опита се с шега да насочи разговора във вярна посока. 

 - А, пея, когато ми е тъжно. Когато ми е весело, танцувам - хитро 

обясни психологичното си състояние. Млъкна, но усмивката му казваше: 

„Давай, да видим какво те мъчи този път“. 

 Шефа разбра, че е разконспириран и реши да продължи направо. 

 - Вчера те чух да пееш някаква ваша песен, но май много тъжна 

беше. Нещо да не ти тежи на душата? 

 Митко въздъхна примирено. Явно трябваше да продължи с разказа за 

рода си. 
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 - Нашият народ, Шефе, няма писменост. Затова историческата ни 

памет се предава с песни, легенди, приказки. Носителите на това са 

възрастните хора, затова ние много ги уважаваме. Да си чул стар циганин 

да го дадат в старчески дом? Не си, нали? Това е, както да видиш турчин 

да бута детска количка - завърши със сравнение, което Шефа не разбра. 

 - Това за детската количка, откъде го измисли? 

 - Питай Екрем, той ще ти обясни. 

 Реши, че повече няма какво да каже. Не искаше да навлиза в 

поробности на душевния му мир, а и не оставаше много време за това. 

Бяха получили радиограма да се прибират за ремонт. 

 

    

      * * * 

 

 - Шефе, директорът на фирмата дойде и иска да говори с теб. - Беше 

гласът на вахтения моряк на трапа. Предния ден се бяха завърнали и ги 

швартоваха на празно кейово място до Морска гара. Да се подготвят за 

ремонта. 

 Шефа трепна и се зачуди, какъв е този директор и защо иска да се 

види с него. 

 - Доведи го. В кабината съм - отговори по преносната радиостанция 

и стана, за да посрещне този, който искаше да го види. 

 Беше едър мъж на средна възраст с характерен мургав цвят на 

лицето. Шефа с жест го покани да влезе, но остана прав в средата на 

кабината. Мълчеше. Чакаше новодошлият да се представи, защото му 

стана ясно, че той не е никакъв директор. 

 - Добър ден - поздрави и от неудобство започна да пристъпва на 

място. - Аз съм бащата на Митко. Този, дето беше при вас на кораба - 

поясни и се усмихна. И да не беше казал кой е, само по усмивката човек 

можеше да разбере на кого прилича Митко. 

 - Заповядай, сядай, където ти е удобно. 

 - А, благодаря, не искам да ви отнемам от времето. Дойдох да се 

срещна с вас, за да ми кажете, как се представи синът ми. Не исках да се 

качва на корабите, ама той като каза „ще опитам да видя бива ли ме“, аз се 

съгласих - притеснено обясни посещението си. 

 Шефа го изгледа продължително и каза след кратко мълчание: 

 - Прибери си сина, Димитре! Не го пускай повече да се качва на 

корабите! 

 Бащата на Митко помръкна. Наведе глава и глухо попита: 

 - Каква беля е направил? Ако е счупил нещо, ще го платя. 

 - Нищо лошо не е направил. Златен син имаш, Димитре, златен. 

Можеш да се гордееш, че си го възпитал такъв. Казах ти да не го пускаш 

повече по корабите, за да го запазиш. Добро момче е, работно, уважително, 
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ама е с нежна душа. Ако остане на корабите, много ще страда. Затова, 

прибери го! Похвали ми се, че щял да се жени. Направете сватбата и да 

продължава занаята на рода ви. 

 Димитър беше вдигнал глава и невярващо гледаше Шефа. 

 - Благодаря ти за истината. Дойдох да го взема, че снахата и тя го 

чака с нетърпение. Абе, млади! Като се обичат, да се вземат - засмя се. 

Навярно си спомни и своята луда история, как навремето бе крал майката 

на Митко. 

 Изпрати ги до трапа и тогава разбра, защо вахтеният бе помислил, че 

е дошъл директорът. Пред кораба бе спрял последен модел „Мерцедес“, в 

чийто багажник сложиха чантите на Митко. 

 

Продан ГЕОРГИЕВ 

  

  

  

 

 

     


