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НИЕ 
 
    Аз съм капитанът на тази тайфа. Приличаме на изхвърлени върху пясъка 

корабокрушенци. Ние сме риболовна бригада, грибчии. Базата ни е далече, чак в 
северното крайбрежие. Хората ми са легнали направо върху пясъка. И главите им са 
върху него. Много сме уморени. Досега сме устройвали лагера: палатки-малатки, 
инвентар, продукти и какво ли не. Тук ще прекараме най-малко два месеца. Можем да 
си полегнем и под платнището, но сега е началото на октомври и предпочитаме 
топлината на слънцето. Ако позволят времената, ще останем до средата на декември. 
Никога не сме се отдалечавали толкова от базата. До нея има повече от седемдесет 
мили. Тридневен отпуск дори да получиш, не можеш си отиде. Глупост е да се рибува 
толкова далече. Ако не ни познавате, като нищо ще си помислите, че сме идеалисти, а 
ние сме обикновени тарикати. Направили сме си сметката. Никой не е казал баш 
направо, че ще крадем, но си го знаем. И в базата знаят. Иначе защо ще идваме чак тук. 
Планът ни е малък, нямаме контрол, току виж, че сме го изпълнили, а останалото ще си 
поделим, без да ни мигне окото. Обектът ни е загубена работа, инвентарът ни е вехт, 
хората са събрани ок кол и въже. 

    Ето ги, лежат там: високи и ниски, едри и дребни, мургави и руси – 
натръшкани един до друг, като корабокрушенци. Всички са окъсани и брадясали, 
окаяни, решени да направят по един удар за пари. Иначе защо ще идваме в тази 
пустиня. Защо да ни ядат комарите. Тукашните мухи приличат на стършели. Ухапят ли 
те – блика кръв. 

    Всъщност много е красиво. Реката прилича на една малка Амазонка, която се 
влива в морето, но не можеш да разбереш как. Водата при устието спи. Ако я близнеш 
– солена. Шантава река. Дърветата са още зелени, макар че листата им са леко 
прегорени от лятното слънце. Може би последните дъждове са ги освежили, затова 
есента не е успяла да ги нашари. Скалите са сухи и топли. До брега на реката пясъкът е 
влажен, напоен с рибя кръв. Тук чипарджиите изкормват хиляди риби, хвърлят 
вътрешностите във водата. Затова насам гъмжи от попчета, сафрид, кефал, илария, та 
дори калкани и писийки. Отсреща, на хълма, растат дрян, дъбов изтърсак, габър и още 
някои дървета, които не познавам. Небето над хълма е особено, синьозелено и по него 
вървят облаци... облаци – на тайфи и поотделно, – чезнат някъде към ачика, сякаш ги 
разтапят силата на морето и добрите ветрове, които се раждат зад хоризонта. Изобщо 
тук е неописуем застой и дяволско движение. Душата ти се отваря и ако не мислиш за 
работата, ако не са грижите за семейството, обхваща те желание да полетиш с 
облаците. Тук е най-интересното място в България, наподобява малко нещо тропиците. 
Особено ако се обърнеш към дюните – цяла Сахара. Зад гърбовете на дюните се 
подават приведени към сушата дървета. Те са голи. Как са опадали листата им, не знам. 
Навярно северозападните ветрове са свършили тази работа. Подобни дървета съм 
виждал във филма Рио Ескондидо – нарисувани като с въглен върху светлото спокойно 
небе, което е пълно с разтревожени птици. Тази година и птиците се объркаха: не знаят 
къде да вървят, отиват и се връщат. Толкова е топло и никак не мирише на зима. 

    Момчетата си лежат на пясъка и мога да ви ги опиша, ей така, както са 
наредени. 

    Но вие сигурно ще пожелаете да разберете кой съм аз. Преди десетина дни аз 
не бях капитан, а обикновен рибар от държавния риболов. Повикаха ме и ми казаха, че 
ме назначават за капитан на тази тайфа. Веднага отказах. На мое място и вие щяхте да 
откажете. Дават ми утрепани хора, вехт инвентар, пращат ме на края на географията. 
Аз съм волна птица, принадлежа на себе си. Никак не ме интересува, че има държава, 
ама хич не ме интересува нито тя, нито финансовата ѝ политика. Има хора, готови да 
се разцвилят от удоволствие, когато им кажат: „държавата те праща и очаква от теб“. 
На мен такива не ми минават. Виж, друго е, ако ми заявят: „Даваме ти много пари да 
наловиш с тези бараби толкова и толкова риба.“ А те не ми казват това... Хитри, нали? 
Сам не зная как ме навиха и защо се съгласих... Но да продължа. На ръст съм среден, 
мургав съм, имам зелени очи, минават трийсет и пет – млад, здрав мъж, готов да 
защищава честта на родината пред каквито и да са полякини, германки или шведки. 



Нося морската шапка на мистър Джон Блум, който се занимава с внос на англичани за 
Златните пясъци. Това лято успях да му се харесам с няколко спущания под вода. 
Трогна се и ми подари шапката си. А блузата, която краси гърба ми, е от капитана на 
яхтата му... Имам жена, която умее да трае и да страда мълчаливо. Ако питате мен – 
това е идеалната съпруга. Децата ми са великолепни. Имам вярна любовница... Всички 
тези работи ги знаят в управата ни и не мога да се начудя защо се спряха на мен, защо 
ми дадоха хората и инвентара. 

    Малко настрана, с глава върху сухата тревичка е легнал помощникът ми 
Илия. Прилича на мен. Кажи-речи същата стока – и външно, и вътрешно. Добро момче, 
изразява се идеално. Ако можете да го видите, както го виждам в момента аз, веднага 
ще разберете, че се отличава от другите, които са направо бараби. От него до тях 
разлика както от небето до земята. Особено като се облече. Той има една зелена 
фланела с висока яка и един син панталон, които го правят тънък като мачта. Обувките 
му са шпиц, черни, последна дума на монадата. Като бачкач е слаб, но все пак върши 
работа, влага повече ум и ми е верен. На тръгване ми каза: „Щом си капитан, работата 
се улеснява.“ 

    До него лежи Осман Бракшиндито. На всичко казва „брак шинди“, което на 
турски значи „махни тая работа“. Черен, застарял, изсмукан от морето, с много ниска 
култура, но голям бачкач. Не обича хората, малко говори, но непрекъснато пита дали е 
готова чорбата. Сутрин се събужда пръв. Няма сърдечна връзка с морето и със занаята. 
Влиза във водата, защото там е рибата, знае, че трябва да я извади на сушата, и я вади. 
Когато я има, разбира се. Не ми е известен броят на децата му. Май че и той не го знае. 
Те се мотаят в краката му и напомнят за себе си, той само повтаря: „Брак шинди!“ Май 
че и сега жена му е бременна. На тръгване се приближи до мен и рече: „Капитане, 
идвам с тебе, ама нали знаеш?“ Отвърнах му, че знам. 

    Оня, който лежи от лявата му страна, е Шопето. Не знам защо му казват така 
и го познавам слабо. Той е от нашия град – царицата на Черно море. Дребен и 
пълничък, много говори и ходи все с високи мадами. Два от пръстите на лявата му 
ръка липсват. Уверява, че си ги отрязал сам, за да не го бъркат с високите мъже. Все 
ще измисли и ще изтърси нещо, например: „Морето е синьо от срам, че леваци като 
някои от нашата тайфа влизат в него.“ Като се сформирахме, настигна ме някъде към 
ресторант „Севастопол“ и ми рече: „Тръгвам с тебе, но трябва да направим така, че да 
остане нещо и за „профорганизацията“.“ 

    Торос. Пие. То всички пием, ама той пие много. В пияно състояние става зъл, 
удря масата отдолу нагоре, след което заплаща строшеното. Заявява, че има желание да 
удари някого така, но кого, не можем да разберем. Когато е трезвен, е кротък и тих, 
дума не можеш измъкна от мембраната му. Страшен бачкач. В неговия нос няма нищо 
арменско, напротив – сплескан е. Казват, че жена му шава. Нищо чудно – жена, 
изчадие на дявола. Той не каза нищо, като тръгнахме. Изглежда, че трябва да се 
разбира от само себе си. 

    До него лежи готвачът. Не знам името му. За него какво – лош готвач. 
Непрекъснато ми повтаря: „Имай предвид, че си правя къща“. 

    Ей!... Какъв кефал подскочи!... Изглежда, че в тази река кефалите са като 
телета. Кръговете се разширяват-разширяват и слънцето калайдисва ръбовете им, 
докато се стопят, и малката Амазонка отново става гладка. Небето се е избистрило 
съвсем. Горе има само две облачета. Добро време хванахме. След обед да приготвим 
инвентара и утре да започнем... 

    Този е Мико. Чудно защо не е легнал до Торос. Те са винаги заедно, като 
Крачун и Малчо. Мико е дребничък и сухичък. В кръчмата седи до арменеца и му пее. 
Той е нещо като ехо на великана. Изпълнява кючек и танцува танго. Непрекъснато 
търси взрив. Готвят се да бият кефали. Не е женен и никога няма да се ожени. За него 
се носят слухове, че някакъв роднина го настанил в задграничното плаване. Мико още 
на втория ден започнал да демонтира радиостанцията на кораба с цел да я продаде за 
шестнайсет лева. С парите щял да се натряска в ресторант „Бриз“, после щял да се качи 
при оркестъра и да изпее „Тази вечер плащам аз“. Не вярвам на слухове, но за всеки 
случай наредил съм да го наблюдават. Страхувам се, че някой ден напразно ще търсим 
мрежите да ги хвърлим в морето. Сигурно е ударил око на шапката ми. Счупвам му 
ръцете. 



    Занзибареца е оня, с ушанката. Гагаузин. Страхува се да не настине главата 
му. Глупав е за четирима, пие за трима, яде за двама и работи за половин човек. Тровил 
се е два пъти: с гъби и с пачи яйца. 

    До него е Осман. Гагаузин. Добър бачкач. Когато Илия му показа 
транзисторчето си, Осман му извика: „Мàни туй животно оттука“. 

    Останалите четирима са Хиндо, Ракоци марш, бай Димитър и бай Николай. 
От тях внимание заслужава само бай Николай, белогвардеец, най-старият от тайфата. 
Не съм го видял да спи. И сега е положил глава на подгънатите си ръце и гледа право в 
небето. Мисли. Непрекъснато мисли този човек и какво, никой не знае. Той е 
единственият от нас, който мисли. Като го гледам, и на мен ми се ще да мисля за 
красиви неща, за странни светове, боядисани в особени цветове, за плитки заливи, 
обрасли с водорасли, между които се промъкват големи, сребърни риби, такива, които, 
щом потопиш ръка във водата, се стичат да целуват дланта ти. За подобни неща мечтае 
бай Николай, така ми е казвал, и аз го разбирам – особен човек и никой няма право да 
му пречи – нека си е особен. За мен той е нещо като светец: малко яде, малко пие, 
непрекъснато повтаря, че светът е храм, в който човек не се моли, а пее, и какво иска 
да каже, да пукна, ако разбирам. 

    Това са моите хора, грибчиите, моята бригада. Тях ми дадоха и ме захвърлиха 
при комарите... Как може да има комари по това време! Мълчаливи комари, не като 
през лятото, не летят на облаци, не жужат. Промъкват се незабележимо, боцнат те, а ти 
ги биеш, но вместо тях идват мухите. Ненапразно казваме, че леем кръв. 

    Горе-долу се поуредихме. Разузнахме и разбрахме, че на три километра 
срещу течението, при новия мост, има лавка. Там ще пием. Не знаете как пием ние, не 
можете и да си представите. Както не можете да си представите как сме наредени 
върху пясъка подобно заргани, далеч от вас и от държавата, далеч от контрольорите... 
Ето, сега това е най-интересното! Ей, цял живот съм в морето и за първи път ми се 
случва да видя такава картина! Такива неща можем да зяпаме само ние, а вие стойте в 
къщите и канцелариите – ваша си работа!... 

    И така, лежат си моите хора върху пясъка като корабокрушенци и спят, а аз 
ги гледам отстрана, макар че също умирам за сън. Преди да почнем истинската работа, 
необходимо ми е да си помисля как ще се развият събитията. Ще крадем ли, или няма 
да крадем. Преди да ме направят капитан, аз бях сигурен, че ще крадем. Сега не съм 
много сигурен. Наистина, питам се аз, кой ли е бил оня умник, оня неизвестен за мен 
хитрец, който ме е наблюдавал отблизо и отдалеч, преценявал е характера ми и накрая 
си е казал: ще го направя капитан, той ще ги стегне. Да не мислите, че не разбирам 
хитрината му? Всичко разбирам и все пак, макар и тарикат, аз съм жив човек, поддавам 
се на комплименти. Сега съм между чука и наковалнята. Хитра е моята държава и в 
момента сякаш виждам как се усмихва, докато аз се трепя с въпроси. 

    Но време е да лягам. С други думи казано, Илия ще ме разбере. Друг? Може и 
Торос да ме разбере. Бай Николай също ще ме разбере. Дума да не става... Четирима!... 
Ние трябва да натъпчем главите на другите девет. Вижте ги колко са мъчни тия девет 
души. По спането ще ги разберете – натръшкани един до друг, разкрачени, изкривени, 
изпънати, свити като кравай, уморени до смърт от работа и още със ставането ще искат 
да ядат, а след туй ще кажат: „Хайде, кога ще започваме да крадем от държавното?“ 

    Трудно е да си капитан. 
    А гларусите?... Ехааа!... Как се огъва ятото, свива се и се разпуща, става дълго като 
паламуд, после обло като футбол и се разпръсва-разпръсва, постепенно се изнизва към 
пясъците; морето и небето се изчистват и в целия синьозелен цвят остава само 
риболовният кораб, който продължава да молара в права посока от буруна, в ачика. 


