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ПЪРВА ГЛАВА 

Семейството на Робинзон. Бягството му от къщи. 

 

От най-ранно детство повече от всичко в света обичах морето. 

Завиждах на всеки моряк, който заминаваше на далечно плаване. По цели 

часове стоях на морския бряг и без да откъсна очи, разглеждах корабите, 

които минаваха наблизо. 
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Това никак не се харесваше на моите родители. Баща ми, стар, болен 

човек, искаше да стана важен чиновник, да служа в кралския съд и да 

получавам голяма заплата. Но аз мечтаех за морски пътешествия. 

Струваше ми се най-голямо щастие да скитам по морета и океани. 

Баща ми се досещаше какво кроя в ума си. Веднъж той ме извика и 

ми каза сърдито: 

– Аз знам, че искаш да избягаш от родната си къща. Това е безумие. 

Трябва да останеш тук. Ако останеш, ще бъда за тебе добър баща, но горко 

ти, ако избягаш! 

В миг гласът му затрепера и той прибави тихо: 

– Помисли за болната си майка… Тя няма да понесе раздялата с тебе. 

В очите му блеснаха сълзи. Той ме обичаше нежно и ми желаеше 

доброто. 

Дожаля ми за стареца, твърдо реших да остана в къщата на 

родителите си и да не мисля вече за морски пътешествия. Но – уви! 

Минаха няколко дни и от моите добри намерения не остана нищо. Отново 

започна да ме влече нещо към морските брегове. Започнаха да ми се 

присънват мачти, вълни, корабни платна, чайки, неизвестни страни, 

светлини на фарове. 

Две-три седмици след разговора с баща си аз, въпреки всичко, реших 

да избягам. Издебнах момент, когато майка ми беше весела и спокойна, 

пристъпих до нея и казах почтително: 

– Аз съм вече на осемнайсет години, а на тая възраст е късно да уча 

съдебно дело. Дори да постъпя нейде на служба, след няколко дни пак бих 

избягал в далечни страни. Толкова много ми се иска да видя чужди 

краища, да отида и в Африка, и в Азия, че дори и да се настаня на някоя 

работа, няма да имам търпение да я изкарам докрай. Моля Ви, придумайте 

баща ми да ме пусне по море поне за кратко време, за опит. Ако не ми 

хареса живота на моряка, ще се върна у дома и няма вече да заминавам 

никъде. Дано татко ме пусне доброволно, защото иначе ще бъда принуден 

да напусна къщи без разрешение. 

Майка ми се разсърди много и каза: 

– Чудя ти се как можеш да мислиш за морски пътешествия след 

разговора с баща си! Та баща ти искаше веднъж завинаги да забравиш за 

чуждите страни. А той знае по-добре от тебе с каква работа трябва да се 

заловиш. Разбира се, ако искаш да се погубиш, замини още тоя миг, но 

бъди уверен, че ние с баща ти никога няма да дадем съгласието си за 
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твоето пътешествие. И напразно си се надявал, че аз ще ти помогна. Не, 

няма да кажа нито дума на баща ти за твоите безсмислени мечти. Не искам 

после, когато животът по море те доведе до немотия и страдания, да 

укоряваш майка си, че не те е задържала в родната ти къща. 

По-късно, след много години, научих, че мама все пак предала на 

баща ми целия ни разговор дума по дума. Баща ми се натъжил и казал с 

въздишка: 

– Не разбирам какво му е нужно. В родината си той би могъл без 

труд да постигне успех и щастие. Ние не сме богати хора, но все имаме 

някакви средства. Той може да живее при нас, без да се нуждае от нищо. 

Но ако тръгне да скита, ще изпита тежки несгоди и ще съжалява, че не е 

послушал баща си. Не, не мога да го пусна по море. Далеч от родината си 

той ще бъде самотен и ако му се случи нещо лошо, няма да има приятел, 

който да го утеши. И тогава ще се разкае за своето безразсъдство, но ще 

бъде късно! 

И все пак след няколко месеца аз избягах от родната къща. Това 

стана така. Веднъж заминах за няколко дни в град Хъл. Там срещнах един 

приятел, който се готвеше да отплава за Лондон с кораба на баща си. Той 

започна да ме придумва да заминем заедно, като ме съблазняваше с това, 

че пътуването ми с кораба ще бъде безплатно. 

И ето, без да питам баща си и майка си – в лош час – на 1 септември 

1651 година, деветнайсетгодишен, се качих на кораба, който заминаваше 

за Лондон. 

Това не беше добра постъпка: аз оставих безсъвестно престарелите 

си родители, не послушах съветите им и наруших синовния си дълг. И 

трябваше много скоро да се разкая за това, което бях направил. 

 

*** 

 

ВТОРА ГЛАВА 

Първи приключения по море. 

 

Нашият кораб не бе успял да излезе от устието на Хамбер и от север 

задуха студен вятър. Небето се покри с облаци. Корабът започна да се 

олюлява много силно. 

Никога още не бях плавал по море и ми стана много лошо. Главата 

ми започна да се върти, краката ми се разтрепераха, прилоша ми и за малко 
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не паднах. Всеки път, когато върху кораба налиташе голяма вълна, 

струваше ми се, че в миг ще потънем. Всеки път, когато корабът падаше от 

високия гребен на вълната, бях уверен, че никога вече няма да се изкачи 

нагоре. 

Хиляди пъти се заклевах, че ако остана жив, ако кракът ми отново 

стъпи на твърда земя, веднага ще се върна у дома при баща си и вече 

никога през живота си няма да се кача на палубата на кораб. 

Тия благоразумни мисли ме обземаха само докато бушуваше бурята. 

Но вятърът утихна, вълнението престана и на мене ми стана много 

по-леко. Постепенно започнах да свиквам с морето. Наистина още не бях 

се отървал от морската болест, но към края на деня времето се изясни, 

вятърът съвсем престана, настъпи възхитителна вечер. 

Цяла нощ съм спал дълбоко. На другия ден небето беше също така 

ясно. При пълно безветрие тихото море, цяло озарено от слънцето, 

представляваше такава прекрасна картина, каквато не бях виждал никога. 

От моята морска болест не бе останала следа. Веднага се успокоих и ми 

стана весело. С учудване оглеждах морето, което до вчера изглеждаше 

буйно, жестоко и страшно, а сега беше толкова кротко и ласкаво. 

И ето, като че нарочно се приближава моят приятел, който ме бе 

примамил да пътуваме заедно, тупа ме по рамото и казва: 

– Е, как се чувстваш, Боб? Уверен съм, че те е било страх. Признай: 

нали се изплаши много вчера, когато задуха ветрец? 

– Ветрец ли? Хубав ветрец! Това беше истинска буря! Аз не можех 

дори да си представя такава ужасна буря! 

– Буря ли? Ах ти, глупако! Значи според тебе това е буря? А според 

нас е празна работа! Но ти си още новак в морето: не е чудно, че си се 

изплашил… Я по-добре да отидем и си поръчаме вино, да си пийнем по 

чашка и да забравим за бурята. Погледни какъв ясен ден! Чудесно време, 

нали? 

За да съкратя тая тъжна част от моя разказ, ще кажа само, че 

работата тръгна както обикновено по моряшки: поднесоха ми вино, аз се 

напих съвсем и удавих във виното всичките си обещания и клетви, 

всичките си похвални мисли за незабавно връщане у дома. Още щом 

настъпи тихо време и престанах да се страхувам, че вълните ще ме 

погълнат, веднага забравих всичките си благи намерения. 

На шестия ден в далечината се показа град Ярмут. След бурята 

вятърът беше насрещен, така че ние се движехме много бавно напред. В 
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Ярмут ни се наложи да хвърлим котва. В очакване на попътен вятър 

престояхме седем или осем дни. 

През това време в залива на пристанището дойдоха много кораби от 

Нюкясъл. Впрочем ние нямаше да стоим толкова дълго и щяхме да влезем 

в реката заедно с прилива, но вятърът ставаше все по-силен, а след пет дни 

задуха с всичка сила. 

Понеже котвите и котвените въжета на нашия кораб бяха здрави, 

нашите моряци не проявяваха ни най-малко тревога. Те бяха уверени, че 

корабът се намира в пълна безопасност и по моряшки обичай посвещаваха 

цялото си свободно време на весели развлечения и забави. 

Ала сутринта на деветия ден вятърът се засили още повече и скоро 

забушува страшна буря. Дори опитните моряци се изплашиха много. На 

няколко пъти чух нашия капитан, като минаваше покрай мене, влизайки 

или излизайки от каютата си, да мърмори полугласно: „Изгубени сме! 

Изгубени сме! Край!“ 

Но той не изгуби присъствие на духа, зорко наблюдаваше работата 

на моряците и вземаше всички мерки, за да спаси кораба си. 

Досега аз не изпитвах страх: бях уверен, че и тая буря ще мине също 

така благополучно, както и първата. Но когато самият капитан заяви, че на 

всички ни е дошъл краят, страшно се изплаших и изскочих от каютата на 

палубата. Никога през живота не бе ми се случвало да видя толкова ужасно 

зрелище. По морето като високи планини се движеха грамадни вълни и 

всеки три-четири минути върху нас се стоварваше такава планина. 

Отначало се вкамених от уплаха и не можех да гледам наоколо. А 

когато най-после се осмелих да погледна назад, разбрах какво бедствие ни 

бе сполетяло. На два тежко натоварени кораба, които бяха закотвени 

наблизо, моряците сечаха мачтите, та корабите да се освободят поне малко 

от тежестта си. 

Някой извика с отчаян глас, че корабът, който се намираше отпред, 

близо до нас, току-що е изчезнал под водата. 

Още два кораба се откъснаха от котвите си; бурята ги отнесе в 

открито море. Какво ги очакваше там? Всичките им мачти бяха съборени 

от урагана. 

Малките кораби се държаха по-добре, но някои от тях също 

пострадаха: две-три корабчета бяха отвлечени край нашите бордове право 

в открито море. 
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Вечерта при капитана дойдоха помощниците му и му казаха, че за да 

се спаси кораба, необходимо е да се отсече фокмачтата[1]. 

– Не бива да се бавим нито минута! – казаха те. – Заповядайте ни и 

ще я отсечем! 

– Да почакаме още малко – възрази капитанът. – Може би бурята ще 

утихне. 

Никак не му се искаше да отсекат мачтата, но боцманът[2] започна да 

доказва, че ако се остави мачтата, корабът ще потъне – и капитанът по 

неволя се съгласи. 

А когато отсякоха фокмачтата, гротмачтата[3] започна да се люлее и 

да друса толкова силно кораба, че трябваше да отсекат и нея. 

Настъпи нощ и изведнъж един от моряците, който бе слязъл в 

трюма[4], се развика, че корабът започва да пропуща вода. В трюма 

изпратиха друг моряк и той доложи, че водата се е изкачила на четири 

фута[5]. Тогава капитанът изкомандва: 

– Изпомпвайте водата! Всички при помпите! Когато чух тая команда, 

сърцето ми замря от ужас: стори ми се, че умирам, краката ми се 

подкосиха и аз паднах възнак на койката. Но моряците ме сбутаха и ме 

накараха да работя заедно с тях. 

– Стига си безделничил, време е да се потрудиш малко! – казаха те. 

Няма що, приближих се до помпата и се залових да изпомпвам 

усърдно вода. 

В това време малките товарни кораби, които не можаха да устоят 

срещу вятъра, вдигнаха котви и излязоха в открито море. 

Когато ги видя, нашият капитан заповяда да гръмнат с оръдието, за 

да им дадем да разберат, че се намираме в смъртна опасност. Като чух 

оръдейния залп и без да разбирам каква е работата, аз си въобразих, че 

нашият кораб се е разбил. Стана ми така страшно, че изгубих съзнание и 

паднах. Но по това време всеки се грижеше за спасението на собствения си 

живот – и на мене дори не ми обърнаха внимание. Никой не се 

заинтересува да разбере какво е станало. Един от моряците застана на 

моето място при помпата, като ме избута с крак. Всички бяха уверени, че 

съм вече мъртъв. Така лежах доста дълго време. 

След като се свестих, отново се залових за работа. Изпомпвахме с 

всички сили, но водата в трюма се изкачваше все по-високо. 

Очевидно беше, че корабът ще потъне. Наистина бурята започваше 

да утихва по малко, но за нас нямаше ни най-малка възможност да се 

https://chitanka.info/text/2328/2#note_3-1
https://chitanka.info/text/2328/2#note_3-2
https://chitanka.info/text/2328/2#note_3-3
https://chitanka.info/text/2328/2#note_3-4
https://chitanka.info/text/2328/2#note_3-5
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задържим над водата, докато влезем в пристанището. И затова капитанът 

не преставаше да стреля с оръдията, като се надяваше, че някой ще ни 

спаси от гибел. 

Най-после един малък кораб, който беше твърде близо до нас, 

рискува и спусна лодка, за да ни окаже помощ. Лодката можеше да се 

преобърне всеки миг, но все пак се приближи до нас. Уви, ние не можехме 

да слезем в нея, понеже нямаше никаква възможност тя да спре до нашия 

кораб, макар че хората гребяха с всички сили, като рискуваха живота си, за 

да спасят нашия. Хвърлихме им въже. Те дълго не успяваха да го хванат, 

тъй като бурята го отплесваше настрана. Но за щастие един от смелчаците 

след много несполучливи опити успя с едно ловко движение да улови 

въжето за самия му край. Тогава издърпахме лодката под нашата кърма и 

всички до един се спуснахме в нея. Искахме да стигнем до техния кораб, 

но не можехме да противостоим на вълните, които ни носеха към брега. 

Оказа се, че може да се гребе само в тая посока. 

Не мина дори четвърт час и нашият кораб започна да потъва. 

Вълните, които подмятаха нашата лодка, бяха толкова високи, че ни 

пречеха да видим брега. Само за кратък миг, когато лодката се изкачваше 

върху гребена на някоя вълна, можехме да видим, че на брега се е събрала 

голяма тълпа: хората тичаха назад и напред, като се готвеха да ни окажат 

помощ, когато стигнем по-близо. Но ние се движехме много бавно към 

брега. 

Едва надвечер успяхме да излезем на сушата, и то с твърде големи 

трудности. 

Към Ярмут трябваше да вървим пешком. Там ни очакваше радостна 

среща: жителите на града, които знаеха вече за нашето нещастие, ни 

дадоха хубави квартири, нагостиха ни с отличен обед и ни снабдиха с 

пари, за да можем да стигнем, където искаме – до Лондон или до Хъл. 

Близо до Хъл се намираше Йорк, дето живееха моите родители, и, 

разбира се, аз трябваше да се върна при тях. Те щяха да ми простят 

самоволното бягство и щяхме да бъдем толкова щастливи! 

Но безумната мечта за морски приключения не ме напусна и сега. 

Макар че трезвият глас на разсъдъка ми казваше, че в морето ме очакват 

нови опасности и бедствия, аз отново започнах да мисля как да попадна на 

някой кораб и да обиколя по морета и океани целия свят. 

Моят приятел (същият, на чийто баща принадлежеше потъналият 

кораб) беше сега мрачен и тъжен. Станалото нещастие продължаваше да го 
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измъчва. Той ме запозна с баща си, който също не преставаше да тъгува за 

потъналия кораб. След като научи от сина си за моята страст към морски 

пътешествия, старецът ме погледна сурово и каза: 

– Млади човече, вие не трябва никога вече да пътувате по море. Чух, 

че сте бил много страхлив и изнежен и се боите от всяка дреболия. Такива 

хора не ги бива за моряци. Върнете се по-скоро у дома си и се помирете с 

близките си. Вие изпитахте вече на собствения си гръб колко е опасно да 

се пътешества по море. 

Чувствах, че той е прав и не можех да му възразя нищо. Но все пак 

не се върнах у дома, защото ме беше срам да се покажа пред очите на 

близките си. Струваше ми се, че всички наши съседи ще ми се подиграват; 

бях уверен, че с моите несполуки ще стана за смях на всички приятели и 

познати. 

После често съм забелязвал, че хората, особено на младини, се 

срамуват не от лошото дело, а от това, че съжаляват за него. Те смятат за 

срамни не ония безотговорни постъпки, за които ги наричаме глупаци, а 

ония добри и благородни дела, които извършват в минути на разкаяние, 

макар че тъкмо за тия дела можем да ги смятаме за разумни. Такъв бях и аз 

по онова време. Спомените за бедите, които бях преживял през време на 

корабокрушението, постепенно се изгладиха и след като прекарах две-три 

седмици в Ярмут, заминах за Лондон, а не за Хъл. 

 

*** 

 

Бележки 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] фокмачта — предна мачта. 

[2] Боцман — моряк от младшия команден състав на кораба. 

[3] Гротмачта — средна мачта. 

[4] Трюм — помещение в долната част на кораба. 

[5] Фут — около една трета от метъра. 

 

 

 

 

 

https://chitanka.info/text/2328/2#ref_3-1
https://chitanka.info/text/2328/2#ref_3-2
https://chitanka.info/text/2328/2#ref_3-3
https://chitanka.info/text/2328/2#ref_3-4
https://chitanka.info/text/2328/2#ref_3-5
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ТРЕТА ГЛАВА 

Робинзон попада в плен. Бягството му. 

 

Моето голямо нещастие беше в това, че през време на всички тия 

приключения не постъпих като моряк на кораб. Наистина щеше да се 

наложи да работя повече, отколкото бях свикнал, но затова пък в края на 

краищата щях да изуча мореплавателното дело и след време можех да 

стана щурман[1], а може би и капитан. Но тогава аз бях толкова неразумен, 

че от всички пътища винаги избирах най-лошия. Понеже по това време 

имах контешки дрехи и в джоба ми дрънчаха пари, винаги се явявах на 

кораба като празен господарски син: не вършех нищо и не се учех на нищо. 

Младите лудетини и безделници, какъвто бях и аз през ония години, 

обикновено попадат в лоша компания и след една-две години окончателно 

тръгват по лош път. За щастие тая съдба ме отмина. 

След пристигането си в Лондон успях да се запозная с един почтен 

възрастен капитан, който прояви голямо съчувствие към мене. Наскоро 

преди това той бе ходил с кораба си до бреговете на Африка, в Гвинея. 

Това пътешествие му докарало големи печалби и сега той се готвеше 

отново да отпътува за тия краища. 

Аз му харесах, защото по онова време бях добър събеседник. Той 

често прекарваше с мене свободното си време и когато научи, че имам 

желание да видя отвъдморските страни, предложи ми да предприема 

плаване на неговия кораб. 

– Това няма да Ви струва нищо – каза той, – няма да Ви взема пари 

нито за пътуването, нито за храната. Ще бъдете гост на кораба ми. А пък 

ако имате възможност да вземете някакви неща със себе си, можете да ги 

продадете с голяма печалба в Гвинея и да получите много пари. Опитайте 

щастието си, може да Ви провърви. 

Тъй като този капитан се ползваше с общо доверие, на драго сърце 

приех поканата му. 

На заминаване за Гвинея взех някои стоки: купих за четиридесет 

фунта стерлинги различни дрънкалки и стъклени изделия, които намират 

добър пазар у диваците. 

С тия четиридесет фунта се бях сдобил благодарение на близки 

роднини, с които си кореспондирах; бях им писал, че се готвя да се заловя 

с търговия и те придумали майка ми, а може би и баща ми да ми помогнат 

поне с незначителна сума в първото ми начинание. 

https://chitanka.info/text/2328/3#note_3-1


10 
 

Това пътуване в Африка, може да се каже, беше единственото ми 

сполучливо пътешествие. Разбира се, за сполуката си бях изцяло задължен 

на добротата на капитана. През време на пътуването той ми преподаваше 

математика и ме обучаваше на корабно дело. Правеше му удоволствие да 

споделя опита си с мене, а на мене ми беше приятно да го слушам и да се 

уча от него. 

Пътешествието ме направи и моряк, и търговец: срещу моите 

дрънкалки получих пет фунта и девет унции[2] златен пясък, за който след 

връщането ми в Лондон взех много пари. 

И така можех да се смятам за богат индустриалец, който води 

успешна търговия с Гвинея. 

Но за мое нещастие скоро след връщането ми в Англия моят 

приятел, капитанът, умря и аз трябваше да направя второто си 

пътешествие без неговия приятелски съвет и помощ. 

Отплавах от Англия със същия кораб. Това беше най-нещастното 

пътешествие, каквото някога човек е предприемал. 

Веднъж на разсъмване, когато след дълго плаване минавахме между 

Канарските острови и Африка, ни нападнаха пирати – морски разбойници. 

Те бяха турци от Салех. Бяха ни забелязали отдалеч и се впуснаха да ни 

гонят с вдигнати платна. 

Отначало се надявахме, че ще успеем да се спасим с бягство, и също 

вдигнахме всички платна. Но скоро стана ясно, че, след пет-шест часа те 

непременно ще ни настигнат. Разбрахме, че трябва да се готвим за бой. 

Ние имахме дванайсет оръдия, а врагът – осемнайсет. 

Към три часа след пладне разбойническият кораб ни настигна, но 

пиратите направиха голяма грешка: вместо да се приближат до нас откъм 

кърмата, те се приближиха откъм левия борд, дето имахме осем оръдия. 

Възползвали се от грешката им, ние насочихме всички оръдия срещу тях и 

стреляхме в залп. 

Турците бяха не по-малко от двеста души и затова отговориха на 

нашата стрелба не само с оръдеен, но и с пушечен залп от двеста пушки. 

За щастие не засегнаха никого от нас, всички останахме здрави и 

читави. След тая схватка пиратският кораб се отдалечи на половин 

миля[3] и започна да се готви за ново нападение. А от своя страна ние се 

приготвихме за нова защита. 

https://chitanka.info/text/2328/3#note_3-2
https://chitanka.info/text/2328/3#note_3-3
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Тоя път враговете се приближиха към нас откъм другия борд и ни 

взеха на абордаж, сиреч закачиха се за борда ни с канджи; шестдесетина 

души се втурнаха на палубата и започнаха най-напред да секат мачтите. 

Ние ги посрещнахме с пушечна стрелба и на два пъти очиствахме 

палубата, но все пак бяхме принудени да се предадем, понеже нашият 

кораб беше вече негоден за по-нататъшно плаване. Трима от нашите хора 

бяха убити, а осем души – ранени. Отведоха ни като пленници в морското 

пристанище Салех, което принадлежеше на маврите. 

Другите англичани бяха изпратени във вътрешността на страната, в 

двореца на жестокия султан, а аз бях взет за роб от капитана на 

разбойническия кораб, защото бях млад и пъргав. 

Заплаках горчиво: спомних си предсказанието на моя баща, че рано 

или късно ще ми се случи нещастие и никой няма да дойде да ми помогне. 

Мислех, че тъкмо сега ме е постигнало това нещастие. Уви, аз не 

подозирах, че занапред ме очакват още по-големи беди. 

Понеже новият ми господар, капитанът на разбойническия кораб, ме 

задържа при себе си, надявах се, че когато отново тръгне да граби морски 

кораби, ще ме вземе със себе си. Бях твърдо уверен, че в края на краищата 

той ще бъде пленен от някой испански или португалски военен кораб и 

тогава ще ми възвърнат свободата. 

Но скоро разбрах, че тия надежди са напразни, защото още първия 

път, когато моят господар потегли в морето, той ме остави у дома си да 

върша най-тежката работа, каквато обикновено възлагат на робите. 

От тоя ден мислех само за бягство. Но беше невъзможно да избягам: 

бях самичък и безсилен. Между пленниците нямаше нито един 

англичанин, комуто бих могъл да се доверя. 

Две години чезнех в плен, без ни най-малка надежда да се спася. Но 

на третата година все пак ми се удаде случай за бягство. 

Това стана така. Моят господар постоянно, веднъж или два пъти в 

седмицата, вземаше корабната лодка и отиваше да лови риба в морето. При 

всяко заминаване той вземаше със себе си мене и едно момче, което се 

казваше Ксури. Ние гребяхме ревностно и според силите си забавлявахме 

господаря. И понеже покрай другото аз се оказах добър риболовец, 

понякога той ни изпращаше двамата – мене и Ксури – да ловим риба под 

надзора на един стар мавър, негов далечен роднина. 

Веднъж моят господар покани двама много важни маври да се 

поразходят с платноходката му. За това пътуване той приготви големи 
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запаси храна, които от вечерта изпрати на лодката си. Лодката беше 

просторна. Още преди две години господарят бе заповядал на корабния си 

майстор да направи в нея малка каюта, а в каютата – килерче за провизии. 

Тъкмо в това килерче аз поставих всички запаси. 

– Може би гостите ще пожелаят да отидем на лов – каза ми 

господарят. – Вземи от кораба три пушки и ги отнеси в лодката. 

Направих всичко, което ми заповядаха, измих палубата, вдигнах 

знамето на мачтата и на другия ден от сутринта седнах в лодката и зачаках 

гостите. Неочаквано господарят дойде сам и каза, че гостите му няма да 

пристигнат днес, понеже им се случила работа. След това заповяда на 

трима ни – на мене, на Ксури и мавъра – да отидем с лодката за риба. 

– Моите приятели ще дойдат у дома на вечеря – каза той, – и затова 

щом наловите достатъчно риба, донесете ми я. 

Ето в този момент отново се пробуди моята отдавнашна мечта за 

свобода. Сега имах на разположение лодка и щом господарят си отиде, 

започнах да се готвя – но не за лов на риба, а за далечно плаване. Наистина 

не знаех кой път да хвана, но за мене всеки път бе добър, стига да можех да 

избягам от плен. 

– Би трябвало да си вземем някаква храна – казах на мавъра. – Не 

можем без позволение да ядем от храната, която господарят е приготвил за 

гостите. 

Старецът се съгласи с мене и скоро донесе голяма кошница със 

сухари и три стомни сладка вода. 

Аз знаех къде господарят държи сандъка с виното и докато мавърът 

беше за провизии, пренесох всички бутилки на лодката и ги поставих в 

килерчето, сякаш бяха от по-рано приготвени за господаря. 

Освен това донесох грамадно парче восък, взех и чиле прежда, 

брадва, трион и чукче. Всичко това много ни послужи по-късно, особено 

восъкът, от който правехме свещи. 

Намислих още една хитрост и пак успях да измамя простодушния 

мавър. Той се казваше Измаил и затова всички го наричаха Моли. И ето, аз 

му казах: 

– Моли, в лодката са ловджийските пушки на господаря. Добре би 

било да вземем малко барут и сачми. Може да имаме късмет да ударим за 

обед бекаси. Знам, че господарят държи барута и сачмите на кораба. 

– Добре – каза той, – ще донеса. 
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И той донесе една голяма кожена чанта с барут, а друга със сачми. 

Донесе и куршуми. Сложихме всичко в лодката. 

Освен това в каютата на господаря се намери още малко барут; аз го 

насипах в една голяма бутилка, след като предварително излях остатъка от 

виното. 

Като се запасихме по тоя начин с всичко необходимо за далечно 

плаване, ние излязохме в морето уж да ловим риба. Аз спуснах моите 

въдички във водата, но не улових нищо (нарочно не издърпвах въдиците, 

когато на кукичката се улавяше риба). 

– Тук няма да можем да уловим нищо! – казах на мавъра. – 

Господарят няма да ни похвали, ако се върнем с празни ръце при него. 

Трябва да влезем по-навътре в морето. По-далеч от брега рибата може би 

ще кълве по-добре. 

Без да подозира измамата, старият мавър се съгласи с мене и понеже 

стоеше на носа на лодката, вдигна платното. 

А пък аз седях до кормилото на кърмата и когато лодката се 

отдалечи на три мили в открито море, останах в дрейф[4], уж да започна 

отново да ловя риба. После, като предадох кормилото на Ксури, прекрачих 

на носа, приближих мавъра изотзад, сграбчих го ненадейно и го хвърлих в 

морето. Той веднага изскочи на повърхността, защото плуваше като тапа, и 

започна да вика да го взема в лодката, като обещаваше да дойде с мен дори 

накрай света. Плуваше така бързо след лодката, че щеше да ме настигне 

много скоро (вятърът беше слаб и лодката едвам се движеше). Виждайки, 

че мавърът ще ни настигне скоро, аз изтичах в каютата, взех една от 

ловджийските пушки, прицелих се в него и казах: 

– Не ти желая злото, но остави ме веднага на мира и се върни по-

скоро! Ти си добър плувец, а и морето е тихо, ще доплуваш лесно до брега. 

Върни се назад, няма да те закачам. Но ако не се отдръпнеш от лодката, ще 

те застрелям в главата, защото съм решил твърдо да добия свободата си. 

Той заплува към брега и уверен съм, че е доплувал лесно до сушата. 

Разбира се, можех да взема тоя мавър, но не можех да разчитам на 

него – стареца. 

Когато мавърът се отдалечи от лодката, обърнах се към Ксури и 

казах: 

– Ксури, ако ми бъдеш верен, ще ти направя много добрини. Закълни 

се, че няма да ми измениш никога, иначе ще хвърля и тебе в морето. 

https://chitanka.info/text/2328/3#note_3-4
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Ксури се усмихна, като ме гледаше право в очите, и се закле, че ще 

ми бъде верен до гроб и ще дойде с мене, където поискам. Гласът му беше 

толкова простодушен, че не можех да не му повярвам. 

Докато плуващият мавър се скрие от погледа ни, аз държах курс в 

открито море, срещу вятъра, та всички да мислят, че сме заминали към 

Гибралтар. 

Но щом започна да мръква, започнах да управлявам към юг, като 

извивах малко към изток, защото не исках да се отдалечавам от брега. 

Духаше много хладен вятър, но морето беше равно и спокойно и затова 

плувахме добре. 

Когато на другия ден към три часа пред нас за пръв път се показа 

земя, ние се озовахме вече на около сто и петдесет мили южно от Салех, 

далеко извън пределите на владенията на мароканския султан, пък и на 

всеки друг от африканските царе. Брегът, към който се приближавахме, 

беше съвсем безлюден. 

Но през време на пленничеството си бях набрал такъв страх и 

толкова се плашех да не попадна отново в плен у маврите, че възползван от 

благоприятния вятър, който караше лодката ми на юг, пет дни плавах все 

напред и напред, без да спра на котва и без да се отбия на брега. 

След пет дни вятърът се промени: задуха от юг и понеже вече не се 

страхувах от преследване, реших да се приближа до брега и хвърлих котва 

в устието на някаква малка река. Не мога да кажа коя е тая река, през къде 

тече и какви хора живеят на бреговете ѝ. Бреговете ѝ бяха пустинни и това 

ме зарадва много, защото нямах никакво желание да видя хора. 

Единственото, което ми трябваше, беше сладка вода. 

Влязохме в устието надвечер и решихме, когато се стъмни, да 

стигнем с плаване до сушата и да огледаме всички околности. Но щом се 

стъмни, чухме от брега ужасни звуци: брегът гъмжеше от зверове, които 

така яростно виеха, ревяха и лаеха, че бедният Ксури за малко не умря от 

страх и започна да ме моли да не отиваме на брега до сутринта. 

– Добре, Ксури – казах му аз, – да почакаме! Но може би при дневна 

светлина ще видим хора, от които може да си изпатим още по-зле, 

отколкото от свирепите тигри и лъвове. 

– Но ние ще стреляме с пушките срещу тия хора – със смях ми каза 

той, – и те ще избягат. 

Беше ми приятно, че Ксури е такъв юнак. За да не пада духом и 

занапред, дадох му глътка вино. 
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Послушах съвета му и цяла нощ стояхме на котва, без да излезем от 

лодката, като държахме пушките си готови за стрелба. Чак до сутринта не 

мигнахме. 

Два-три часа след като бяхме хвърлили котва, чухме ужасен рев на 

някакви огромни зверове от твърде странна порода (каква – и сами не 

знаехме). Зверовете се приближиха до брега, влязоха в реката, започнаха 

да се плискат и да се въргалят в нея, очевидно за да се разхладят, и при 

това квичаха, ревяха и виеха; такива отвратителни звуци не бях чувал 

никога досега. 

Ксури трепереше от страх; да си кажа право, изплаших се и аз. 

Но и двамата се изплашихме още повече, когато чухме, че едно от 

тия чудовища плува към нашата лодка. Ние не можехме да го видим, 

чувахме само как то поема въздух и пръхти и по тия звуци разбрахме, че 

чудовището е огромно и свирепо. 

– Сигурно е лъв – каза Ксури. – Я да вдигнем котва и да се махнем 

оттук! 

– Не, Ксури – възразих аз, – няма защо да вдигаме котва. Само ще 

отпуснем въжетата по-дълго и ще се отдръпнем по-далеч в морето, та 

зверовете да не ни достигнат. 

Но едвам произнесох тия думи и видях във водата един неизвестен 

звяр на два загребока от нашата лодка. Смутих се малко, ала веднага взех 

пушката от каютата и стрелях. Звярът се върна назад и заплува към брега. 

Невъзможно е да се опише какъв яростен рев се вдигна на брега, 

когато се разнесе моят изстрел: изглежда, че тукашните зверове никога по-

рано не бяха чували тоя звук. Тук аз се убедих окончателно, че нощно 

време не бива да излизаме на брега; но ние не знаехме дали можем да 

рискуваме да слезем и през деня. По-добре ли е да станем жертва на някой 

дивак, отколкото да попаднем в ноктите на лъв или тигър? 

Но трябваше на всяка цена да слезем на брега, тук или на друго 

място, защото нямахме вече нито капка вода. Отдавна ни измъчваше 

жажда. Най-после настъпи дългоочакваното утро. Ксури заяви, че ако го 

пусна, ще прегази до брега и ще се помъчи да намери сладка вода. А 

когато го попитах защо иска да отиде той, а не аз, той отвърна: 

– Ако дойде някой див човек, ще изяде мене, а Вие ще останете жив. 

В тоя отговор прозвуча такава любов към мене, че бях дълбоко 

покъртен. 
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– Слушай, Ксури – казах аз, – ще отидем двама. А ако се появи някой 

див човек, ще го застреляме и той няма да изяде нито тебе, нито мене. 

Дадох на момчето сухари и глътка вино; след това докарахме лодката 

по-близо до брега и като нагазихме във водата, се отправихме към брега, 

без да вземем нищо освен пушките и две празни стомни за вода. 

Не исках да се отдалечавам от брега, за да не изпущам от очи нашата 

лодка. Страхувах се, че по реката към нас могат да се спуснат диваци с 

пироги[5]. Но Ксури забеляза една долчинка близо до брега и хукна със 

стомната натам. 

Изведнъж гледам – тича назад. „Дали не са го погнали диваци? – си 

помислих със страх. – Дали не се е изплашил от някой хищен звяр“? 

Хукнах срещу него да му помогна и като дотичах по-близо, видях, че 

на гърба му виси нещо голямо. Оказа се, че той убил някакво зверче като 

нашите зайци, само че козината на това животно беше с друг цвят и 

краката му бяха по-дълги. И двамата се радвахме на тоя дивеч, но аз се 

зарадвах още повече, когато Ксури ми каза, че в долчинката намерил 

много хубава сладка вода. 

Напълнихме стомните, направихме разкошна закуска с убития заек и 

продължихме пътя си по-нататък. Но в тая местност не намерихме никакви 

следи от човек. 

След като напуснахме устието на реката, още няколко пъти през 

време на нашето далечно плаване стана нужда да спираме до брега за 

сладка вода. 

Рано една сутрин хвърлихме котва до някакъв висок нос. Приливът 

бе вече започнал. Изведнъж Ксури, чиито очи, както изглежда, бяха по-

зорки от моите, прошепна: 

– Я да се махаме по-далеч от тоя бряг. Погледнете какво чудовище 

лежи ей там на могилката! То спи дълбоко, но горко ни, когато се събуди! 

Погледнах нататък, дето показваше Ксури, и наистина видях един 

ужасен звяр. Беше огромен лъв. Той лежеше под издатината на скалата. 

– Слушай, Ксури – казах аз, – иди на брега и убий тоя лъв.  

Момчето се изплаши. 

– Аз ли да го убия! – възкликна то. – Та лъвът ще ме погълне като 

муха! 

Помолих го да не шава и без да му кажа повече ни дума, донесох от 

каютата всичките пушки (имахме три). Едната, най-голямата и тежката, 

заредих с две парчета олово, като насипах предварително в цевта хубав 

https://chitanka.info/text/2328/3#note_3-5
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заряд барут, в другата пъхнах два големи куршума, а в третата – пет по-

малки куршума. 

Взех първата пушка, грижливо се прицелих и стрелях срещу звяра; 

мерех се в главата му, но той лежеше в такава поза (прикрил глава с лапата 

си на равнището на очите), че куршумът попадна в крака и строши костта 

до коляното му. Лъвът изрева и скочи, но като усети болка, падна, а след 

това се изправи на три крака и закуцука, отдалечавайки се от брега, като 

надаваше такъв отчаян рев, какъвто не бях чувал никога. 

Бях малко смутен от това, че не го улучих в главата, ала без да се 

бавя нито миг, взех втората пушка и стрелях подир звяра. Тоя път 

куршумът попадна право в целта. Лъвът падна на земята, като издаваше 

едва чути хрипкави звуци. 

Когато Ксури видя ранения звяр, всичките му страхове минаха и той 

започна да ме моли да го пусна на брега. 

– Добре, върви! – казах аз. 

Момчето скочи във водата и заплува към брега, гребейки само с 

едната ръка, защото с другата си ръка държеше пушката. Като се 

приближи до падналия звяр, той опря пушката до ухото му и го уби на 

място. 

Разбира се, беше ни приятно, че убихме лъва, но месото му не го 

биваше за ядене и аз съжалявах много, че изхарчихме три заряда за такъв 

безполезен дивеч. Ала Ксури каза, че ще се опита да използва някои неща 

от убития лъв и когато се върнахме в лодката, поиска да му дам брадвата. 

– Защо ти е? – попитах аз. 

– Да му отсека главата – отвърна той. Но не можа да отсече главата 

му, защото нямаше сили; отсече само крака му и го донесе в лодката. 

Кракът беше необикновено голям. Мина ми през ума, че кожата на лъва 

може да ни влезе в работа и реших да опитаме да го одерем. Отново 

отидохме на брега, но аз не знаех как да се заловим за тая работа. Ксури се 

оказа по-сръчен от мене. 

Трудихме се целия ден. Едва привечер успяхме да одерем кожата на 

лъва. Простряхме я върху покрива на нашата малка каюта. След два дни тя 

съвсем изсъхна на слънце и ми служеше за постеля. 

След като напуснахме тоя бряг, заплавахме право на юг и около 

десет-двайсет дни не променяхме посоката. 

Продуктите ни се привършваха и затова гледахме да икономисваме 

запасите си. На брега се отбивахме само за сладка вода. 
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Исках да стигнем до устието на река Гамбия или до Сенегал, сиреч 

до ония места, които са близо до Зелени нос, защото се надявах да 

срещнем някой европейски кораб. Знаех, че ако не срещна такъв кораб по 

тия места, ще трябва или да се впусна да диря острови в открито море, или 

да загина между чернокожите — нямах друг избор. 

Знаех също, че всички кораби, които идват от Европа, накъдето и да 

отиват – дали към бреговете на Гвинея, към Бразилия или Ост Индия – 

минават край Зелени нос и затова ми се струваше, че цялото ми щастие 

зависи само от това дали при Зелени нос ще срещна някой европейски 

кораб. 

„Ако не срещна — казах си, — заплашва ме сигурна смърт.“ 

 

*** 

Бележки 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Щурман — помощник-капитан; специалист по управляване на кораби. 

[2] Пет фунта и девет унции — около 21/2 кг. Един фунт — 409,5 г.; една 

унция — около 30 г. 

[3] Миля — хиляда шестстотин и девет метра  

[4] Оставам в дрейф — разполагам платната на лодката така, че тя да 

остане почти неподвижна.  

[5] Пирога — дълга лодка, издълбана от стъблото на дърво. 
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