
Така разказваха моряците: но, не по Жоржи Амаду (5) 

 

 

 
 

Имаше в състава на пътническият ни флот три – четири недоразумения на 

родното ни корабостроене, които упорито изпълняваха народно-

стопанският план, превозвайки през лятото пасажери от Варна до 

Истанбул и обратно. За тези „круизи“ се носеха легенди, но имаше и много 

слухове, които бяха, меко казано, силно преувеличени!    

 

Съгласно силата на нормативните документи, вторият помощник-капитан 

отговаря за изправността и поддръжката на корабните спасителни 

средства. Освен това, преди всяко отплаване в рейс, под ръководството на 

старши помощник-капитана, се провеждат учебни тревоги и запознаване 

на пасажерите със сигналите и местата за евакуация в спасителните лодки. 

Абе, също както стюардесите по самолетите преди полет, докато рулират 

по пистата, само че по-бамбашка!             

 

Ролята на екипажа е да асистира пътниците при евентуални критични 

ситуации, а всяка лодка си има назначен по старшинство офицер, като се 

започне от Капитана и стигне до поредния помощник-капитан, в 

зависимост от броя на лодките. 



 
Та при една поредна тревога и заемането на местата в лодките от екипажа, 

вторият офицер започнал да препитва за знанията на асистентите по 

отношение обгрижване на хората в лодката. На празнотите в задълженията, 

вменявал съответните допълнения и така стигнал до Пуфа, камериерката. 

Пуфата преглъщала като мисирка, поглеждала като в училище, някой да 

подскаже и декламирала задълженията си. Вторият офицер – строг, но 

справедлив, най-сериозно следял за видимо наизустените точки и 

запетайки и в един момент прекъснал монолога: 

 

- А кой приготвя кафето на Капитана?! 

- А-а-а-ами аз, по принцип, ама … в лодката, като няма къде … такова … 

да стопля джезвето? ... ???? 

- Как да няма къде ма Пуфо-о-о! ... Между краката си,… разбира се! 

Подмиваш се и се готвиш за подвизи! ... Толкоз!... Главното е да си 

изпълниш задълженията! – допълвал вторият и набивал канчето. 



 
В тогавашните бедни години, моряците, въпреки че не получаваха кой знае 

какви заплати и задгранични командировъчни, бяха широко скроени хора с 

много топли души и добри сърца. Продължителното отсъствие от дома ги 

правеше особено чувствителни към децата, не само към собствените, а 

въобще. Затова си беше малък махленски празник, когато някой от тях се 

завърнеше от рейс. Всяко хлапе тайно се надяваше да получи някакъв, 

дори и скромен подарък, било то балонче, дъвка, александрийски пъстрак, 

бонбони или кутийка кондензирано мляко, шам фъстък или парче 

цариградски рахат лукум, дълъг поне 15 см! Затова имената на чичо Васко, 

чичо Стоян или чичо Митко се мълвяха като легенди сред хлапашкия 

синдикат. 

Щастливото завръщане непременно се отбелязваше с разпъването на дълга 

маса, когато сезона позволяваше, на двора под асмата. Да посрещнат 

мореплавателя се събираха освен цялата му рода, но и всички приятели от 

махалата. Започваше се с донесеното от странство уиски или узо, и така 

постепенно се преминаваше към нашенската домашна огнена вода. 

Музикалният фон се поддържаше от шлагера „Марина, Марина“, която се 

въртеше до умопомрачаване на ламповият дек-грамофон  марка „Саба“ или 

„Телефункен“, следваше фазата на „Китарата и морето“ (Ди гитара унтас 

меер). Макар и на немски, в песента-балада се споменаваше нещо за 

Казабланка. Това караше сълзите в очите на инак коравите моряци, да 

проблясват като светодиоди и да оставят влажни следи по вече понаболата 

флора на обветрените им лица. Навярно ги връщаше в лабиринтите на 

арабският сук? Тогава настъпваше и нашият дълго чакан миг. Гасенето на 

огъня поглъщаше достойни за Гинес количества бира, водата тук явно не 

помагаше. 



 
 

 

Ние грабвахме мрежичките, натъпкани с празните шишета и на бегом 

отивахме до будката на бай Колю. Наградата за така направената кирия, 

беше една цяла лимонада! Освен това, споменатият байно обичайно 

нямаше дребни за ресто и връщаше бонбони лукчета. А за нас това си беше 

жив бонус! 

Натоварени като родопски катъри, стоварвахме бирата на фронтовата 

линия, където вече се носеха кахърни песни,… и зачаквахме следващата 

оферта.    

Тези малки празненства траеха максимум до три дни, след което всичко 

утихваше до следващото завръщане. 

За един Димитров ден, виновникът чичо Митко поканил близки и 

приятели, за отбелязване на празника. Димитров ден, като сезонност хич 

не пасва на напоителната част от тържеството, новото вино още не е 

превряло, а от старото надали е останало нещо? Вече е хладно за бира? Абе 

доста комплицирана ситуация! Стрина Митковица се погрижила за  

салатите, основното, мезетата и десерта от върха на кулинарията – кекса! 

Твърдият алкохол криво ляво се закърпвал от винпромската гроздова и 

едно шише подарена домашнярка с неидентифициран произход на 

„материала“. Въпроса твърдо опирал до виното. Е, на помощ пак ударил 

едно рамо бай Колю, като продал на именника една пълна 10 литрова 

дамаджана „домашно“ вино. 



Почнало тържеството, вдигнали се наздравици за виновника и неговата 

половинка, чудните салати и мезета и така, докато се преминало към 

основното и съпровождащото го вино. Още първата наздравица свалила 

рейтинга на моабета до ниво - пълно фиаско! Чистото „домашно“ се 

оказало или контрабанден оцет или грешка в технологията на байното. 

Гостите преглътнали първата чаша, но за по нататък видимо нямали сили и 

желание. Не помагала и „Марина,Марина“, нито „Китарата и морето“. 

Поединично, с минорен тон, някои започнали да се готвят да напуснат 

партито под предлог, че у дома са оставили самички хубостниците си. 

Първоначално стрина Митковица застанала на вратата, като Матросов 

пред картечната амбразура, и горещо умолявяла разколебалите се, да 

останат още за малко, не били стигнали до десерта. Но молбите й видимо 

не достигали до ушите, камо ли до сърцата на решилите се, да си вървят.  

Без много приказки, именникът се надигнал тежко от масата, избутал жена 

си от вратата, врътнал ключа и го хвърлил през прозорчето на двора!  

- Митко, а бе чакай бе, човек, недей така бе, брат, на жената й се допика, та 

да не я страх в тъмното на двора! – примолил се поредният хитрец от 

компанията. 

- Н-я-я-я-я-яма такива филми! На мен ли? ... За всичко съм помислил! - 

отвърнал чичо Митко, чукнал се с пръст по челото и затършувал под 

миндера. 

След кратко топуркане, извадил едно шарено цукало и тържествено го 

размахал пред очите на втрещените гости: 

- М-о-о-о-о-ля, ако има желаещи? И да се разберем! Тук сме се събрали 

петнайсетина и не можем да изпием 10 кила вино! Че аз, САМ, какво ще го 

правя? 

Какво е било по-нататък, историята мълчи. Само си спомням, че когато на 

сутринта отивах на училище, в дренажната канавка, опасваща каменната 

ограда на фабриката, се търкаляше бежова кутия. Оказа се, че е корпусът 

на „Саба“-та, от който се подаваха няколко шарени жици, барабар с две-

три счупени радиолампи. Пейзажът се доукрасяваше от ебонитови парчета 

с емблемата на РАИ от 45-оборотната …. „Марина, Марина“! 
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