
 

Мъжката сила 

 

    Странно нещо е живота. На странни места мъжа намира силата си. Работех с Шефа от 
две години. Беше красив мъж. На възраст, но още в силата си. Излъчваше увереност, 
сигурност, спокойствие. Каквото и да станеше на обекта, знаеше как да реагира, какво да 
направи, винаги с една усмивка, цялата чар. Умееше да води всички работници и така да 
нареди нещата, че да бъдат свършени както и когато трябва, без излишно напрежение. 
Всъщност не той беше шефа. Беше един от нас, бригадир, но и баш шефа като идваше на 
обекта се обръщаше към него с Шефе. Благ човек, премерен, знаещ. Веднъж спаси живота 
на един от новите и само махна с ръка "Върви пуши една и да продължаваме...". Пуших и 
продължих... На банкетите идваше с жена си. Личеше класа в нея. Говореше с всички, но 
по очите и личеше, че не вижда никой от мъжете на масата, като мъже. Погледнеше ли 
Шефа в погледа и проблясваше една особена искра, топла. Двамата живееха сами. Децата 
им, син и дъщеря бяха поели по пътя си, учене, работа...идваха си по празниците.  

Една сутрин Шефа не дойде. Вече довършвахме кафето, когато баш шефа нагази с колата 
си в калта на обекта. Тръшна тежко вратата и запали с нас.  

- Има ли кафе и за мен, момчета ? 

Сипах му. Всички чакахме.  

- Шефа днес...няма да дойде. Жена му...абе ще я погребват тия дни та...тая седмица сме без 
него. Давайте да допушваме и да почваме... 
Когато дойде на работа...дорева ми се... За тая една седмица от мъжа който познавах не 
беше останало нищо. Дрехите му висяха, погледа пуст, мътен... Гласа му тих...разсеян... 
Нямаше я силата му... 
- Отиде си живота ми, новак...- изпъшка той и в този тих стон се събра цялата му болка. Аз 
отдавна не бях новак, но така ми остана от преди. Само аз имах честта да имам прякор от 
него и бях единствения, с който от толко време работеше. Сложих ръка на рамото му...не 
казах нищо. Твърде млад бях да казвам нещо, какво разбирах от живота... Пушихме и 
почнахме. Като мина време Шефа се пооправи. Взе да стой на мястото си почти както 
преди, само аз виждах разликата. Даже почна да бръчка лице в опит за 
усмивка...онази...цялата чар.  

На година на жена му знаех че няма да дойде. Не чакахме баш шефа. Предния ден ни 
"раздаде задачите", всеки си знаеше работата, почнахме си... Към десет колата спря пред 
една локва и едрото тяло на баш...се измъкна. 
- Новака - надвика шума той и помаха с ръка. 
Приближих се.  

- Трябва да дойдеш с мен...до моргата, Шефа е там... 
- Че що дири там - недоумяващо се почесах... 
- Те...там новак, само умрели...и доктори...- рече и хвърли фаса. 
Качих се в колата.  

Той беше, странно блед, жълт от светлината. Не исках да гледам...ръцете дето ми спасиха 
живота, силните...познавах усмивката, тая бръчка излизаше само когато беше тъжен. Сега 
беше застинала там... Идваше ми да пипна с грубия си пръст и да я изтрия... Аутопсията 

показа инфаркт... 
На другия ден след погребението баш боса ми даде пропуска за обекта на Шефа. На него 
пишеше моето име... В първия момент исках да го стъпча в калта. Не го исках... 
- Айде Новак...ти си Шефа... 
Всички ме гледаха...както преди гледаха него... Закачих пропуска на работната дреха, 



пушихме мълчаливо и почнахме. 
Вечерта имах среща с Катя. Излизах с нея от доста време. Седях на пейката в парка и си 
мислех за Шефа и " живота му", силата му, дето умря преди година... 
Катя беше като ангел... Докато вървеше към мен се усетих, че се усмихвам. Целунах я 
нежно и хванах ръцете и. Исках да виждам чертите на лицето и как се променят с времето. 
Да целувам ръцете и дори когато миришат на картофена яхния и пържен лук. Да я гледам 
как излиза рошава и недоспала от детската стая, да я сменя за да поспи, и да и направя 
кафе като стане. Да разпознавам очите и, и трапчинките и в децата ни... Да познавам дори 
на сън извивката на коляното и... 
Застанах на колене пред нея, стиснал ръцете и, и се чух да казвам: - Ще се омъжиш ли за 
мен?- вдигайки поглед към нея. 
Изглежда бях казал на глас всичко онова... 
Тя отговори с "Да". 
Странно нещо е живота. На странни места мъжа намира силата си. 
 


