
През четири морета 
(Пътешествие с яхтата “Селена”) 

 
Бяхме двама в яхтата от Бургас до Гибралтар, а от там до 

Куба през Атлантическия океан Митко продължи пътя като самотен 
мореплавател. Той беше си построил яхтата сам за няколко години, 
влагайки много труд, надежди и мечти за далечни плавания.  

Бях поканен да споделя част от пътешествието, където  имаше 
множество острови и трафика не оживен.  

На 12 април 1985г. вдигнахме платна от Бургас, изпратени 
лично от д-р Димитър Василев. 

 На другия ден след обяд свалихме платната в Босфора. Рано 
на другата сутрин осъмнахме в Мраморно море. Преминаването 
през проливите бе истинско изпитание за нас. Нашата яхта се 
носеше като белокрила птица. Вляво остана остров Лесбос, 
видяхме остров Сикрос, минахме протока между островите Андрос 
и Евбея. Тук едва не се сблъскахме със скалистите брегове, където 
е изваяна прочутата лъвска глава. Тук ни застигна и първата буря. 
Вълните достигнаха до 7 бала.  

Движехме се ден и нощ, почивахме през два часа, за сън и 
храна отделяхме малко време. Минахме покрай Цикладските 
острови, свързани с легендите за богове и хора, битки и поражения. 
Късно една нощ заобиколихме остров Малея и попътен вятър ни 
понесе в Средиземно море. Времето капризничеше, ръцете ни се 
обелиха от солената вода и въжетата, лицата ни обгоряха. 
Заприличахме на истински ветроходци. Една вечер видяхме 
буреносни облаци от Африка. Встрани от нас се издигна бяла 
пелена. С мъка удържахме управлението по компаса. Така карахме, 
без почивка, до обяд на другия ден. Ръцете ни отмаляха от лудото 
препускане с бурята, но с чест издържахме. Радиосигнал от остров 
Малта ни привлече и се озовахме пред входа на Валета.  

Посещението на острова бе хубава почивка след почти 
едномесечно пътуване с яхтата. На 7 май вдигнахме котва и 
потеглихме на запад. На големия завой, при африканския бряг, 
насрещни вълни изцяло ни заливаха ,щурмувахме с лавиране , 
яхтата с мъка напредваше, изкачваше се на гребена на поредната 
вълна, плъзгаше се по склона надолу и поемаше удара на 
следващата. Изведнъж се разнесе оглушителен трясък, скъсало се 
бе стоманеното въже на мачтата. Нямахме никакво време за 
бавене, всеки миг мачтата можеше да рухне и помете всичко на 
палубата. Нито секунди колебание – за броени минути аварията бе 
отстранена като работехме ту високо над водата, ту заровени в 
пенестите води, когато се сриваше вълната. На другия ден всичко 



стихна, водата стана като огледало. Напредвахме бавно, срещахме 
много кораби и танкери, които раздвижваха водите край нас.  
Неповторими бяха изгревите край Балеарските острови, където 
слънцето се показваше между розови облаци, а морето се 
оцветяваше в лилаво. Вече навлизахме в теснината между Испания 
и Африка, когато една сутрин осъмнахме на 120 мили от Гибралтар. 
Безветрието ни задържаше, сновяхме на север и на юг, без да 
напреднем. Най-после вятърът стана попътен, насочихме се към 
протока, заобиколихме скалата и хвърлихме котва в Алхесирас.  
Моето пътуване бе дотук. Разделихме се с Митко като стари 
другари, аз поех към Мадрид и София, а той продължи своя 
самотен път за Куба.          (със съкращения) 
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