
                                                    Минният инженер 

 

 И тази нощ Сашо не можа да се наспи. Непрекъснато сънуваше големите началства, които 

обитаваха просторните  си кабинети, говореха по телефоните и често повишаваха тон, по което се 

разбираше, че отсреща е някой от подчинените им. Нямаше смисъл да остава в леглото. Най- добре 

да отиде на рудника .Така щеше да се срещне с хората от първа и нощна смяна.Приготви се 

набързо и излезе на пръсти от къщи, за да не събуди семейството си. Лятното утро го посрещна с 

мъгла, която бе обвила околните върхове. Огромните дървета се губеха в нея.. .Винаги ставаше 

така, когато предишния ден е валял дъжд.Докато стигне до рудника и слънцето успя да разпръсне 

изпаренията. Небето сияеше , огряно от небесното  светило .Всичко наоколо блестеше, изкъпано от 

вчерашния дъжд. В клоните на старите буки се надпяваха птичите ята, успели да излюпят рожбите 

си. Сега се радваха на безоблачния летен ден, който им обещаваше обилна храна и много топлина 

за тях и за малките им. 

        Стигна до рудника в добро настроение. Нощните терзания бяха отстъпили място на 

увереността му в собствените сили.Наближаваше тридесетата си година. Беше много млад  за 

тежките отговорности, които беше поел.На още младежкото му лице с високо чело , тъмни очи, 

които сякаш пронизваха събеседника и четяха мислите му, нямаше нито една бръчка. Косата му бе 

черна и гъста, старателно сресана назад. Походката му бе уверена, твърда., сякаш  не умееше да 

върви бавно. Опитваше се да забелязва всичко по пътя си и да чува това, което му говорят  без да 

се спира за дълги разговори. Много често в ушите му звучаха думите на ректора на института, които 

му каза на раздяла: 

         -Саша, вярвам в тебе! Ти си първенец на своя випуск, кавалер на златния медал. Бъди и 

занапред пример за колегите  си! 

         Нямаше да забрави никога деня, в който защити дипломната си работа с отлична оценка.. 

          От този ден минаха цели пет години, през които полагаше огромни усилия, за да  удържи  

на дадената тогава дума. 

          Стигна до разкомандировъчното. Набързо облече дочените дрехи и влезе в  рудника. 

Познаваше отлично разположението на всички работни места. 

         Младият мъж  обиколи повечето от тях. От погледа му не убягваше и най- малката 

подробност. Особено тези, които бяха  свързани с нарушение на техниката за безопасност.Въпреки 

младостта си беше строг и непреклонен, защото бяха важни и от тях зависеше здравето и живота на 



миньорите.  

Мнозина се опитваха да хитруват на дребно, но познаваха нрава му и се бояха от гнева му. 
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.       Към обяд тръгна към вентилационния  комин, през който щяха да спуснат тръбите за 

въздухопровода на галерията на долния хоризонт. Така щяха да скъсят разстоянието с петстотин 

метра и можеха да ускорят пускането на  новия хоризонт, от който се надяваха  да добиват по- 

богата руда. 

          По пътя жвакаше в рядката кал, която лъщеше между релсите, без да обръща внимание на 

удължената си и страшна сянка , полегнала върху грапавата стена на тунела. Мислите му бягаха 

към широките столични булеварди, където се разхождаше с приятелите си, като него студенти в 

минногеоложкия  институт. С повечето от тях бяха изградили здраво приятелство и макар да беше 

минало доста време, не бяха прекъсвали връзките си.Пишеха си дълги писма и споделяха всичко, 

което се случваше в живота им и най- вече за проблемите, изникващи  в работата, които се 

изпречваха на пътя им почти всеки ден. Писмата им даваха сили да се справят с трудностите и да 

излизат победители от заплетените ситуации. 

          Когато дойде до комина, работниците тъкмо  бяха подредили част от тръбите и  първата 

вече висеше  на стоманеното въже до отсрещната му стена на около метър и половина от нивото 

на галерията. 

          Стана му приятно, че бяха успели да я спуснат до там .Не бяха бездействали.  Сега 

трябваше да се издърпа само до близката стена, да се укрепи и да започне монтажът по галерията. 

          -Това вече е съвсем проста и лесна работа- помисли той. -Ще стане само за минути. 

          Понечи да тръгне към изхода, но един вътрешен глас го спря. 

          -Не бързай, другарю инженер! За няколко минути няма да свършиш кой знае колко друга 

работа! Я по- добре да си тук, когато придърпват тръбата към стената! 

          В следващия миг го осени нова идея: 

         - По- добре да го направя аз. Как ще гледам вързан  с колан и с въже някой от работниците 

да виси над комина, който слиза чак на долния хоризонт.. Ами ако… - Не искаше дори да си помисли 

какво би станало. Избута готовия да се завърже работник и се препаса с неговия колан. Пристегна 

се с въжето и трима души хванаха здраво края му. Стъпи на добре закрепената  дебела дъска и 

посегна с ръка към тръбата. Хвана я отдолу и бавно я придърпа. Когато  оставаха сантиметри да я 

подпре на дъската, двете последни звена се откъснаха. Не успя да реагира.Китката на ръката му се 



намери под тръбата.  Под тежестта  й половината му показалец остана на дъската., а другият 

пръст бе раздробен.Той дори не разбра в първия момент какво се случи. Единствено усети остра 

болка, която сякаш прониза сърцето му. Помисли си само, че не бива да показва слабост. Още 

помнеше героите от книгите, в които се описваше поведението им  
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в критични за тях моменти. 

 И той трябва да е като тях! Работниците се засуетиха около тръбата. С общи усилия  успяха да я 

придърпат и да я закрепят. В първия момент и те не разбраха, че техният инженер е пострадал. Чак 

когато видяха кръвта по дъската разбраха, че се е случило нещо лошо. А той побърза да се 

отдалечи  без да каже и дума.Смяташе, че е нещо незначително, което ще мине за ден- два. 

 Омота с кърпата си раната и тръгна към следващото работно място. Не беше забелязал, че след 

него се бе образувала кървава диря.Мислеше само, че не бива никой да разбира за случилото се. 

Не трябваше да се предава на болката. А тя беше непоносима. Беше прехапал устната си и една 

тънка алена струйчица се стичаше по брадичката му.   

          Двама шлосери го настигнаха.  Подкрепиха го и се обадиха за помощ. Линейката не 

закъсня. Не успяха да намерят откъснатия пръст.  От раната, която продължаваше да кърви , не го 

болеше  толкова, колкото от това,  че не бе проверил лично  как са завинтени отделните звена. 

Сега плати само с пръста си, но цената можеше да е много по- висока. Нито за момент не упрекна 

онези, които не бяха свършили добре работата си и не бяха навили тръбите както трябва. 

Обвиняваше само себе си.  

          В болницата бе много светло. Толкова светло и бяло, че отвреме- навреме предметите и 

хората изчезваха в светлината. Не знаеше, че на моменти губи съзнание и мислеше, че това е от 

силното слънце, от което беше отвикнал напоследък. Настаниха го в болничната стая, направиха му 

обезболяваща инжекция. Очакваха, че болката ще отшуми, но тя се бе загнездила в гърдите му, там 

където биеше неспокойното му сърце и ставаше все по- непоносима. Никога нямаше да си прости, 

че се е предоверил. Постепенно лекарствата започнаха да му действат и задряма.  Сънят му беше 

неспокоен.В ушите му звучаха много мъжки гласове. Стресна се. Отвори очи. Край леглото му се 

бяха скупчили мъжете, които бяха с него, когато стана злополуката. Лицата им бяха сериозни. 

Гледаха напрегнато и в очите им се четеше тревога. Най- отзад стърчеше висок момък с 

непослушен перчем. В ръката си стискаше непохватно голям букет и не знаеше какво да прави с 

него. Позна го. Беше този, който трябваше да придърпа тръбата. Инженерът направи усилие и се 



усмихна на всички. Имаше красива усмивка и лицето му грейна. Това подейства на останалите и 

някак от само себе си усмивките озариха лицата на всички. Болката като че изчезна и лицето на 

пострадалия се покри с лека руменина. Заговори спокойно, без назидание, а мъжете се отпуснаха и 

скоро се чу смях на облекчение. Заговориха един през друг и неусетно разговорът се измести на 

теми от нормалните човешки отношения. 

          След малко всички си тръгнаха, като се обръщаха дори в коридора, като че искаха да 

видят дали не идва след тях.Когато излязоха на двора , заговориха един през друг: 
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          -  Какъв човек! Умира от болка, а не охна! И се усмихваше на всичкото отгоре!. 

          - Аз мислех, че ще ни се кара, а той и дума не каза за това! 

          - Този мъж е истински герой! За него и в огъня стъпвам!- каза го същият момък, който  

трябваше да улови тръбата. 

          Инженерът стоеше до прозореца. Не чуваше какво си говорят, но почувства, че  е  нещо 

добро.  

          Болката беше почти затихнала. Младият мъж се отпусна на леглото и се замисли.  

- Колко е хубаво, когато хората се тревожат за тебе!Трябва да оздравея час по- 

скоро!Мястото ми е при тях! 

От мислите му го откъсна почукване, което не идваше откъм вратата. Огледа се. На прозореца 

се бяха наредили ято бели гълъби, които кълвяха с човчици по стъклото, сякаш го молеха за 

шепа трошици. Усмихна им се приятелски.Искаше му се да отиде при тях и да ги помилва. 

Утре, когато се почувства по- добре,  непременно ще го направи! 

          Отпусна се на меката завивка и се опита да заспи. 

           

   

 

 

 
 

 

 

  



 


