
Рашо Рангелов

КАВАЛА! ОЩЕ ПО-ВЕСЕЛИ 
ЗЛОПОЛУЧИЯ

Приятно е да се събудиш в ранната утрин. Слънцето едва 
се е показало и озарило природния ландшафт. И субективно, 
и обективно картината тук е възхитителна. Бяхме 
едновременно и на море, и в гората. Избирай си което щеш. 
Разходих се до морето, обиколих целия парк. Половината от 
дворчетата бяха празни. През нощта бях усетил да пристига 
някоя и друга кола, а рано сутринта - други да отпътуват. 
Нямаше ги и двете австрийски коли - едната мъкнеше 
каравана, другата сама беше каравана - точно срещу нашата 
палатчица. Тук вероятно автотуристите пристигат за една, 
най-много две вечери и пак литват по пътищата. Затова и 
на рецепцията въобще не те питат колко нощи ще пренощуваш.

Видях разновидни каравани - цели апартаменти. С газови 
печки, топла вода, с XV С. Двама младежи - французойчета 
бяха опънали една скромна червена палатка, а пред нея два 
звяра - мотоциклети, всеки от който пет пъти по-мощен от 
нашето трабантче - също мотоциклет.

На съседния до нас парцел, през нощта бе израснала една 
палатчица. Малка, висока едва петдесет сантиметра, построена 
точно в центъра на дворчето. „Разположила се като пет пари 
в кесия“ - както би казала баба ми. Един младеж примъкнал 
стол /собственост на къмпинга/ се бе зачел в някаква книга. 
Сам-самичък, с една палатчица и една раница. Пред него ние 
изглеждахме страхотно богати.

- Боже, колко разнообразен е светът. Пустите му гърци,
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с тези къмпинги успели да уеднаквят и богатите, и бедните.
Антоанета също бе станала и дори вече отишла до 

умивалнята.
- Знаеш ли - каза тя - в умивалните има тоалетна хартия 

.... И никой не я е откраднал.
- Браво, а къде е мъжката умивалня.
- Отпред.
Взех си самобръсначката, мушнах се в бетоновия блок и 

се изпъчих пред огледалото.
Нахлу сюрия жени.
- Гутморген, джен добри ....
- Ами сега? Сгрешили са вратата - казах си.
Свърших и на излизане прочетох надписа „Гинеке - Лейди"
- Ех, съпруго моя. Поне думата „гинека“ ти е известна. 

Как можа да ме набуташ в женската баня, а себе си обратно. 
Ех, гинеко, гинеко, не прочете ли поне „лейди“.

Извадихме от дисагите закуската.
- Иди да донесеш малко вода, ей от тази чешма тука.
Посочи тя чешмата на две крачки от нас.
- А, от тук. Я работи, я не работи - отсъдих с привичното 

си мислене.
Чешмата си работеше както що си трябва. На всичко 

отгоре можеше да я спреш, без да капе или църцори.
- Пусти му гърци, дори и чешмите им работят. Направили 

ги просто и сигурно с един най-обикновен лост. Врътнеш го 
на една страна - пуснеш водата, завъртиш го обратно - 
спираш до капка.

- Добре че си купихме хляба. Пустият му чичко Гърличко. 
Да ме подведе, че в Гърция и хляб не мога да си купя. Да 
ям нафората на попа. Ама както сме се запилели с теб по 
брегове и морета, кога и как ще видим фурна.

Пътувахме пак из индустриалната зона на града до разклона, 
гдето вчера завихме надясно. Този път видяхме къмпинг
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„Ирини“ наистина точно на сто метра от този разклон, но 
отгде да знаеш как да пресечеш тези сто метра.

Започна главната /според нас/ улица на Кавала. Израснаха 
масивни осеметажни блокове, начело с хотел „Океанис“. 
Автомобилният поток - неспирен. Държа здраво кормилото 
и гледам на дясно къде мога да паркирам. Никъде. Плътно, 
няма десетина сантиметра от кола до кола, така паркират, 
изглежда, гръцките шофьори. Минахме километър и повече. 
Пред пристанището някакъв фолксваген току-що палеше. 
Излезе и аз се мушнах на неговото място.

Слязохме и се завъртяхме като замаяни - къде да гледаш 
по-напред. Пред нас са морето и пристанището. Лъхна ни 
познатата миризма на сол, миди и нафта. Пристанищният кей 
е булевард, гдето бавно и спокойно се разхождаше гръцкия 
еснаф. Хора - мъже и жени - на възраст, скромно облечени, 
прилични досущ на нашите хора от средна ръка, кротко 
разговарят. Поредица палмови дървета разкрасяваше и 
оживяваше крайбрежния булевард. Ама какви палми? Такива 
едни ниски, с малки корони. Стъблото им е грапаво сякаш 
/или е точно така/ са отсечени клон по клон, за да се получи 
тази красота.

Антоанета седна на пейката пред една такава палма и 
зачака снимката. В кадър исках да побера колкото се може 
повече подробности. Но какво може да побере една снимка. 
Хиляда да бях направил, все толкоз. Хилядна част не можеш 
да уловиш от красотата, живота, богатството на този град. 
Най-напред не можеш да уловиш всяка реклама. „Датсун“ е 
опънал един плакат на покрива на една десететажна сграда. 
До нея още две-три реклами на други японски фирми. 
„Мерцедес“ и „Тексако“ са сложили фирмите си на главната 
улица. Всички балкони - седем или осем на брой - крещят 
с реклами. Собственикът на апартамента си дава под наем 
балкона, а някоя фирма му плаща и очевидно - богато му 
плаща. А трапези - трапези, колкото щеш. Трапеза Македония,
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Трапеза оф Грек, Трапеза оф Крит, иди ги брой. Гърците 
наричат трапези банките си. Ще видим утре, когато ще идем 
да обменим доларите и развалим по доларчета, каква трапеза 
са поставили на гръцкия народ.

Но кой, кой купува тези автомобили? Кавала е градче от 
осемдесетина хиляди души. Колко от тях могат да си купят 
автомобил, че десет фирми да им ги предлагат, че и да се 
конкурират помежду си? Кой се задъхва от страх пред 
бъдещето? Онзи ли младеж, който е опънал палатчицата си 
в нашия къмпинг или японските бизнесмени, гдето са дошли 
чак тук да продават Мазди и Кавазаки?

Кой - питам!
- Не питай, ами да тръгнем и видим какво ще купим. За 

нас и за родата. Не ни е малка родата.
В неделния ден само една будка видяхме отворена.
Будката, или „Павилиона“, както днес го наричат у нас, 

трябва да е голяма работа за Гърция, въобще за капитализма. 
Тя, както обикновено, е малка дървена кутийка, но за разлика 
от българските, тук, тя се огъва под собствената си тежест. 
В нея ще намерите наистина каквото си пожелаете: вестници, 
списания, порно-комикси, бестселъри, карти за игра, карти 
на градове, цигари, пури, лула и тютюн, шоколадови бонбони, 
тенекиени бутилки кока-кола, тъмни слънчеви очила, 
леблеблии, детски играчки, семки, портмонета, запалки, 
ключодържатели, сувенири ... Да изброявам ли още?

Антоанета се загледа в шоколадите.
- За двете внучета ще купим по един шоколад.
- Добре, добре - разсеяно отвърнах, защото точно в този 

момент разглеждах стотина запалки с картинки на голи жени, 
макар в дискретни пози. Кич - естествено. „Какъв хубав 
майтап ще си направя с приятелите“.

Над пристанището израства мощната снага на последната 
издънка на планинската верига. Горе, кацнала на темето, е 
Византийският бастион ... или затвор, или крепост, все едно.
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Но малко в ляво от хълма, осеян с малки къщички и дюкянчета 
изведнаж израства импозантната снага на Камареса - 
акведукта от древността. Той идва сякаш някъде от безкрая, 
крачи с огромните си сводове над къщите - малки и големи 
- и сякаш се забива в бастиона. Два, по-точно три, идеално 
равни за всеки ред, сякаш някаква огромна дантела - грабват 
окото, за да затупти сърцето. Никъде другаде, освен по 
картинките, не бях виждал такова чудо на живо. „По-бързо 
натам“, настоявам аз, под аркадите минават днешните 
асфалтирани пътища на Кавала. Гръм на камиони, на стотици 
леки коли. На отиване през една арка, на връщане - през 
друга. Гледаш и немееш. Гледаш триосен камион, а сякаш 
буболечка. Десет, може би петнадесет метра се извисяват 
гирляндите на аркадите.

Чудо на чудесата. За какво се мислят днешните хорица пред 
това величие? Кой архитект измисли този проект, изчисли 
наклона на строежа така, че да спусне планинската вода 
плавно от десетки километри. Кой предприемач и кои бяха 
работниците, гдето го построиха така, че и до днес камъче 
не се е откъртило от него?

И точно пред тези чудеса каваладжии взели, че издигнали 
един паметник? Ама какъв паметник? Паметниче високо 
колкото мен, а на върха клекнала една бяла маймуна. 
Скулпторът мислел, че е лъв, ама на маймуна по-мяза.

Все по склона на този хълм, полегато към морето, се 
спускат старите улици на Кавала. Тесни, неугледни, с безчет 
магазинчета. Тук, на това място, е евтиният пазар, както ми 
бе казал старият барман от къмпинга. Почнахме тегелите. 
Магазините затворени, пусти. Надзъртаме през витрините - 
нищо не можеш да видиш. Натъпкано - натъпкано със стока 
така, че вътре тъмнина.

- Да си вървим!
- Чакай, остави ме! - казах с тон, вероятно присъщ на 

Сократ, когато се е отбранявал от Ксантипа. Да отидем да
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потърсим къде е музеят?
- Ти нали се зарече, че няма да ходиш по музеи - клъцна 

ме съвременната Ксантипа.
- Добре, щом съм казал - отговорих по сократовски и си 

тръгнахме.
Пак дойде усмивката. Хванахме се под ръка, сложихме 

книжките за камуфлаж и хайде на морето. Пак ни обля 
спокойствието, тишината. Но чудно защо Бяло море няма 
чайки? А защо не си ги развъдят гърците?

Припламват светлините и на остров Тасос - на броеницата 
градове и села на острова.

- Чакат ни масичката и столовете. Чака ни автомобилчето.

На следващия ден двамата станахме по-рано. Предстоеше 
„решителния щурм“. Предстоеше срещата с живата Кавала, 
а не празнично мъртвата. Нарамвам огромния сак на едното 
рамо, на другото фотоапарата.

- Без фотоапарат не те бива!
- Нищо не се знае от коя шумка може да излезе заека - 

отговарям като стар запалянко-фотограф.
Автомобилчето паркирахме пак на пристанищния кей и 

първата ни работа бе да влезем в някоя „трапеза“ да обменим 
малко от малкото ни долари.

Влизаме в банката, ама като банка ли е? Нещо средно 
между Банка и Спестовна каса. На черна стъклена табела 
е отбелязан курсът на валутата: щатски долари 133.338 драхми, 
ГфР - толкоз и толкоз, английска лира, австрийски шилинг 
и т. н. Най-отдолу югославския динар - вписан само в едната 
колона. Иди разбери, банката купува ли го, или го продава. 
Няма нито рублата, нито лева ни, нито форинта или леята.

- Тия тук не ни зачитат за слива. Парите ни не ги считат 
за нищо.

Антоанета се навря в лицето на един млад чиновник. Той 
извади електронното сметало, изчисли по курса и написа
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сумата до стотинка. Банка като банка. По това време моят 
поглед се рееше по гишетата. По малките масички наредени 
многоцветни диплянки и окото ми веднага се заби в една от 
тях „21 процента“ написано с едри цифри.

- Брей, хайдуклук! Че на Запад от кога тази лихва я 
смъкнаха на 16 - 17 процента. Гърците не само, че още я 
държат, ама я и рекламират.

Разлистих дипляната /първия печатен на гръцки език 
материал, който сложих в торбата/ и се пулех. Банката „дава“ 
ли тази лихва, или я „взема“. Ако я дава, добре ти е - внасяш 
10.000 драхми, след година ти стават 12.100. Иди да разбереш 
нещо от тази гръцка писменост, особено онази - древната им.

Ако ти дадат добре - ами ако след една година ти вземат 
12.100 драхми, как ще я преглътнеш тая работа. Живо 
лихварство. Де да беше жив Маркс, че да Ви каже едно „21%“.

Стоп! Какво щеше да каже Маркс? Та той нали го беше 
казал? При сложни стоково-парични отношения парите 
/капитала/ са в обръщение. Нямаш вече простото „стока - 
пари - стока“, а „пари - стока - пари“, но пари - прим, с 
печалба, с принадена стойност върху тези пари - капитал. 
Впрочем нашият народ не е ли казал същото: „пусни парица, 
да ти донесе сестрица“. Далеч по-ясно и просто. Пускаш сто 
драхмички, те ти донасят 121. Не, трябва да ти донесат много 
повече, защото ти трябва да си дадеш на този гдето ти е дал 
стоте /банката, демек/ 21 драхми. Не можеш ли от тези сто 
драхми да изкараш поне сто и петдесет - хич не се залавяй. 
Това не е залък за твойта уста. Трябва ум, трябват сили, 
трябва комбинативност, за да удържиш на тази динамика, на 
този натиск на икономическия живот.

Как хитро е динамизирал стопанските процеси пустия му 
капитализъм. Дава ти, ама ти и взима. Добре сме си у нас. 
Събереш малко парички, вложиш ги в Държавна спестовна 
каса и тя ти дава символичната лихва от едно на сто. Че защо 
ти е? За какво ти служат тези пари, гдето нито можеш да
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ги раздвижиш, нито „кяр“ да ти донесат.
Но Маркс ясно е казал, че неговата основна формула „пари 

- стока - пари - прим“ важи и за социализма. Това ни го 
припомни неотдавна професор доктор Захари Стайков, 
използувайки годишнината от издаването на том втори от 
„Капитала“.

Понастоящем банковият капитал в социалистическите 
страни яко притиска стопанските си субекти. Лихвата е от 
шест до петнадесет на сто, приблизително, колкото си е у 
капитализма. Но докато у нас Банката притиска държавните 
предприятия, чиновниците, т. е. себе си, тук банката притиска 
и поощрява частната инициатива, акционерното дружество, 
предприемача, кооперацията, търговеца, будкаджията ....

Впрочем, не съм дошъл тук да си припомням политическата 
икономия, дошъл съм на курорт.

- Я, гинеко, взе ли парите?
Антоанета се беше надвесила над друг’ чиновник, гдето 

отбройваше драхмите и на провлачения си, многоглаголен 
английски език, поставяйки една двадесетдоларова банкнота 
искаше да му обясни да ни даде двадесет по един долар.

Чиновникът се пули и звери, но по едно време я разбра, 
грабна няколко пачки стодоларови /така ми се стори/ банкноти 
и ги развя като ветрило.

- Ами ние сме банка - сякаш това искаше да каже - от 
къде да Ви намеря банкноти по един долар.

- Гинеко, пак се изложихме. Хич толкова ли ни беше 
акълът да разваляме на стотинки пари в банка. Тръгвай да 
излизаме, че хептен я сплескахме. Това да не е бакалия.

Добре, че не ни познаваха.
Тръгнахме по вече познатите ни улици. Под „Цитаделата“, 

между множеството дюкянчета имаше и един „Плод - 
зеленчук“. По стръмния тротоар, на площ едва ли не 30 
квадратни метра, продавачът бе подредил щайгите с плодове 
и зеленчуци. Чисти, свежи, току-що откъснати. Едната щайга
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грозде - едно такова жълтеникаво, дребничко - 120 драхми. 
До нея друга щайга - едрите кехлибарени зърна на „Афузали“
- 80 драхми. Трета щайга - черни, големи колкото орех зърна
- 60 драхми ....

- Я, па тия - изненадах се аз. - Това глупаво грозде 120 
драхми, а хубавия „Болгар“ - 80 драхми. /Кой да знае, че 
именно от дребното грозде се правят стафидите/.

Ние имахме грозде бол. Сега щяхме да си купим праскови. 
Едри, сочни, лигите да ти потекат - 80 драхми първото 
качество.

- Едно кило - посочих с единия си пръст прасковите и със 
същия пръст - щайгата.

Търговецът се мушна в магазинчето, върна се незабавно, 
разтвори една книжна кесия и застана като истукан.

- Едно кило праскови - повторих делата процедура.
Продавачът пак стоеше като мумия.
- Жено какво става. Не може ли да ме разбере? Едно кило 

.... за трети път издигнах и сниших пръст.
Продавачът се усмихна. Издигна своя пръст и го насочи 

надолу.
- Я, иска да ни каже сами да си взимаме и слагаме 

прасковите - сети се жена ми. - Да си избираме каквато 
искаме.

Потънах от срам. Идете моля ви при нашата Розалинда, 
само опит си направете и тя ще ви издере очите.

Пак потънах в своите размишления. Плодовете са зрели, 
пресни, чисти, дават ти да си избираш които си щеш. Но за 
да дойдат до тук, до мен „Негово Величество Клиента“ някой, 
някъде - очевидно тук наблизо - е станал още в четири часа 
сутринта, впрегнал е каручката /или е запалил „Тойотата“/ 
Накачил е жена и деца и са отишли на лозето. Грижлива 
стопанска ръка е късала грозд по грозд. Поставяла ги е нежно 
и внимателно в кошницата или щайгата, подреждала ги е по 
сортове и големина, откъсвала гнилите зърна и шумата по
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тях. После пак така рано, рано - в шест, шест и тридесет, 
седем или седем и тридесет часа лозарят - производител 
пристига в Кавала - „франко тротоара“ на купувача, за да 
може и той да си подреди стоката, да рекламира недостатъците, 
да я подреди естетично и в осем часа да я предложи на мен
- клиентът. Те са трима - само трима: лозарят, търговецът
- клиента. Най-много по някое време ще се мерне данъчния 
бирник, за да види колко на тези първите двама, да сложи 
данък за държавата.

Сравнението с настоящата действителност в родната ми 
страна неусетно се налагат. Монополът - ДСО „Булгарплод“, 
ще планира производството. Дирекция „Грозде“ ще пусне 
десетки инструкции как да се бере, съхранява, амбалира, 
сортира, окачествява, транспортира и т. н. После започват 
препирните с изкупвателните организации. После ще дойде 
ред на разправиите с транспорта, също държавен монопол. 
После ще се окаже, че АПК няма работна ръка да бере 
гроздето. След това ще се наберат бригадири от чиновници, 
ученици и студенти и хайде по блоковете. Но и това не е 
всичко. Все някой и друг вагон ще достигне до разтоварището 
на града. Там пък друга сюрия чиновници ще почне да го 
„планира“ по търговските обекти. По правило „Ако си ми 
приятел, ще ти пратя и извънпланово“. Ако не си /или ако 
нещо не си ми бутнал/ има да чакаш. Да чака! Ама не толкова 
продавача от „Плод - зеленчук“ /той така или иначе ще си 
вземе щатната заплата/, ще чакам грозде аз - „Негово 
Величество Клиента“. Как да не ругаеш монополистическия 
капитализъм - нашия или западния.

- Да тръгнем сега за дънките - запъна се жена ми.
- Чакай, не съм свършил!
- Какво не си свършил?
- Кажи ми, ако можеш, колко килограма грозде, праскови, 

домати може да продаде този човечец през целия ден. Сто, 
двеста, един тон, десет тона? Да речем стока за 4500 драхми.

73



Рашо Рангелов

Това са 450 килограма по сто драхми единия.
- Ще влязат 450 души друг път. Ей на две крачки друг 

„Плод - зеленчук“.
- Лесно му е на наемния работник. Получава си той 40- 

те да кажем 30-те хиляди драхми на месеца, па току вика на 
работодателя - експлоататор: „Ще ми дадеш по-висока заплата, 
или ще ти направя стачка“. Че откъде да ти платя повече, 
бе човек? Виждаш го и моя хал. Ха спреш да ми работиш, 
ха двамата загиваме.

Лесно ни е на нас при социализма. Получаваш си 
заплатицата и току яко се държиш във формулата: „Малко 
ми плащат - затова малко работя“. Все това, бе човек, хиляда 
да ти плащат пак толкова ще работиш. Въпрос на психология, 
Колко пъти съм казвал. Смешен би бил въпросът „Колко пари 
получавате? Получаваш ти у социализма. При капитализма 
е „колкото си изкараш“. Затова аз ще се запитам „Колко са 
доходите на този или онзи човек, а не „колко получава“.

- Знам, че си умен, но престани да мъдруваш. Тръгвай за 
дънките.

- Излиза - мъдрувах аз, - че в Гърция да си капиталист, 
значи да си пукнеш като бедняк .... Опака работа ....

- Чакай, чакай! Я ми кажи къде довечера ще отиде това 
грозде, тези домати, където днес не са изкупени? Ще ги купиш 
ли утре ти увехнали, залежали. Значи този капитализъм ще 
затлачи с боклуци околната среда? Ще наруши екологията!

- Знаят си хората работата. Не им бери грижа.
Така се оформиха в съзнанието ми няколкото главни 

въпроса, на които през цялото ми пътуване и до днес не можах 
да отговоря.

- Хайде за дънките!
Но къде да търсим „истинския“ магазин в това Вавилонско 

стълпотворение? Вече казах, улиците тесни, негодни и за 
конски каруци, стоката изложена и по тротоара, закачена 
по стените, висяща от сенниците. Вътре още по-ужасно. С моя
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сак и фотоапарат едва се промъквах. Какво да гледаш, какво 
да описваш, какво да купиш. Нейсе, намерихме го - бай 
Йоханес Горгониадис - истински син на Горгоните. Така 
впрочем и изглеждаше. Добре говореше български, но не 
свали от цената. Любезен, любезен, но по едно време ни 
изостави. Има си достойнство човека. Че дошли някакви 
двама сиромаси - българи, какво от това. Уважение, уважение, 
но и то си има граници.

Бай Горгониадис ни подаде два стола. Аз извадих три 
хиляди драхми. Той ги взе, но ги сложи под пепелника. Не 
бързаше да ги прибира в джоба. Ние пък се надявахме, че 
ако му дадем още хиляда ще ни даде и двете дамски якета.

- Ех, както така съм седнал - весело, по байганьовски казах 
- мога ли да изпия по едно кафе?

Търговецът пошушна нещо на един негов набор и не 
минаха пет минути младо момче носеше една табла - закачил 
я на показалеца с две димящи кафета - каймаклия и чаша 
вода.

- Истински кеф, кир Горгониадис, ама ти искаш да ни 
вземеш всичките пари. Кажи ни как ще стигнем до Солун, 
че и по нататък - мъчех се да поддържам пазарлъка, ама где 
у мен това изкуство.

- Хубаво ли е кафето - получих вместо отговор.
- Табиетлия. Таблите помня от едно време. Зимата и 

похлупак им слагат отгоре. Да не изстива кафето.
Извадих още две хиляди драхми и ги сложих под пепелника.
- Третото яке - Антоанета избира трето яке и за мен - 

ще ни ги дадеш общо за шест хиляди. Нали така - каза тя 
колкото се може по-неубедително.

- Седем хиляди, това казвам последно.
Пия си кафето и се напушвам от смях. Брей, че интересен 

театър си играем с бай Горгониадис. Ако не бях турист в 
Гърция, ако не се чувствах курортист на Бяло море, така ли 
щях да безделнича по магазините и гратис да си пия кафето.

75



Рашо РангелоВ

Идеше ми да извикам: „Ха, стига сме се халосвали жено, 
плащай седемте хиляди драхми - струват ти сто и пет лева. 
Ти нали сама каза, че едно яке струва в София сто и петдесет“

Но каква работа имахме ние? Точно тази да се шляем, 
да зяпаме, да „купуваме“. Ама не дрешки.

Пак тигелираме тесните улици, но сдържано, с достойнство. 
Газови котлони - американски стандарт, за никаква работа 
не са ни нужни, порцеланови чашки с изгледи от Кавала, 
платове, с десените на дъгата, на карета, на райета. Има ги 
и в София, ама тукашните натъпкани, начъчкани, до пръсване.

- Съпруго, гледай! Ти ще ме караш да купим шоколадчета 
за внуците, а?

Антоанета зяпна. На витрината бяха изложени най-изящните 
сладкарски изделия, гдето бях видял в живота си. Гдето дори 
и в буржоазна България ги нямаше. Първо локумите: прости 
локуми, ама сложили ги в прозрачни обли кутии. Локумът 
розов нарязан на филийки и на всяка отгоре сложено по 
бъдемче. Изящество и красота. Ето това ще занеса на децата, 
а не стандартните шоколади. После халвите: един, втори, 
трети вид и всички в елегантни леки опаковки, лиги да ти 
потекат само като ги видиш. После нека сложа бонбоните. 
Най-прости бонбони - фурета, ама фабрикантът ги е обвил 
в най-разноцветни обвивки. Търговецът пък ги подредил в 
стъклени шкафове, че очите ти се къпят в багри. Но най- 
изящната творба бе мраморната глава на Зевс и Атина 
Палада, със шлема им отгоре. Всъщност това бе бутилка узо, 
но майсторът така я е изписал, че .... първо, той слял двата 
образа в едно. Обърнеш от тук Атина, от там Зевс. Второ, 
така майсторски докарал отливката на стъклото и още по- 
майсторски бялата боя, че мислиш това да не е някоя 
Праксителова творба, ваяна от най-фин мрамор. И всичко 
това сложено във футляр от твърда прозрачна пластмаса, че 
направо го слагай в гостната. Имаше още десетки такива 
сувенири - чудесии: бутилка Метакса, облепена с кариатидите,
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друга - скрита зад колоните на Ерехтиона .... големи, малки, 
средни.

Дълбоко от съзнанието ми изплува спомена, че някога, 
може би над петдесет години аз съм виждал точно същата 
статуя на Зевс и Атина. Значи видяното не е било нищо друго 
освен сувенир от Гърция. Пожелах: дано никога Гърция не 
се откаже от тези свои сувенири. Защото, единственото нещо, 
което ще занеса с гордост, с радост у дома си, ще бъдат точно 
тези малки, изящни, правени с любов и умение предмети.

Пак сме в нашата брезентова къщичка на морския бряг, 
пак салатката, пак поредната консервна кутия, гроздето, 
разбира се, пак морето, с книгите под мишка за камуфлаж. 
Палатката на самотния младеж се шири като петаче в празна 
кесия. Слънце, вода, усмивки, поредната портокалада, разговор 
с наборлията - барман. Антоанета уж чете „Дъщерята на 
Калояна“, аз сричам на француски бедекера: полезни телефони 
и адреси, еднодневно пътуване с пулманов аутокар до 
Тесалоники, „юли - август“ - фестивал във Филипи и Тасос, 
туристическа полиция Кавала, телефон /051/222.905, малки 
пристанища Карамиста и Ираклиста, села Агио Андреас, 
Елефтерис ....

Лениво работи мозъкът. „Няма проблеми“. Лежим спокойни 
и се любуваме на морето. Ех .... може ли човек да живее без 
проблеми? Защо пък да не може! Влезте в „савазана“, слейте 
са с небето и морето, стоплете ръцете, изстудете челото, 
„покой“, „покой“ .... Че защо покой? На човек трябва движение, 
а не покой. „Покой - покойник“. Човек иска да бъде жив, 
да твори, да се движи, да обикаля.

- Виж се какви глупости плещиш - сепна ме .... моя глас. 
- Тая Гърция ще те побърка.

- Че с какво ще ме побърка - питам своето алтерего.
- Почакай и ще видиш - отговори Егото. - Впрочем, ти
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кажи-речи, всичко видя, но почакай дорде го осмислиш ....

Седя на походния стол и гледам Луната. Меката светлина 
на декоративната лампа скромно напомня за себе си. Хайде 
тази вечер да минем без водчица. И без това наченали сме 
втора бутилка от подаръците. Май, че се преуморихме в 
днешния ден. „Кому да е - много е - както би казала баба 
ми. Почина си тялото на плажа, вярно е, но мозъка, емоциите

Съпруже - викна недалеч от мен жена ми. - Намерих 
супермаркета. Отворен е, идвай?

Постройката, гдето я мислихме за гараж - прочее, тя си 
бе гараж! - я бяха превърнали в миниатюрен „супермаркет.“ 
Влязохме и си отдъхнахме: рафтовете полупразни, всичко 
чисто, ясно, точно. Приготвено опаковано, цената фабрично 
поставена върху опаковката. Захар-пудра - 115 драхми, моите 
леблеблии - сто грама осемдесет драхми, двойните ножчета 
за бръснене - пет броя, 210 драхми, кафе, сол, шоколади .... 
Интелигентен момък стои зад електронната каса.

- Гинеко, гинеко! Видя ли Гърция. Да се блъскам аз три 
дни и три нощи да правя пазарлъци. Къде ти съвременният 
човек има времето и нервите да се пазари за стоката с часове? 
Виждаш ли леблеблиите? Онзи в Драма ни ги продаваше по 
340 драхми, така ли беше? Е, ако се бяхме пазарили още, щеше 
да слезе на триста, на двеста, па дори на сто драхми да беше 
слязъл, пак щеше да ни излъже. А ние щяхме да мислим, че 
сме го надхитрили, че сме спечелили. Тук има още една 
тънкост, гдето не я знаеш. В икономиката на капитализма, 
учи Маркс, има един закон - тенденция. Точно така: „закон 
- тенденция“ за намаляване нормата на печалбата, т. е. на 
принадения труд, на принадената стойност. Печалбата вече 
не е сто на сто, нито петдесет на сто, нито дори десет на 
сто ....

- А колко?
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- На „Дженерал Мотърс“ няма и 2%, на японските монополи
- дори 0.9%. Практически печалба няма, тоест, няма 
експлоатация на работническия труд. Стоката я купуваш по 
нейната себестойност.

- Ти май пак се отплесваш по твоето дилетантство.
- Защо пък дилетантство?
- Е, нали си юрист, защо ми се пишеш икономист.
- Ами аз от практиката ....
- Толкова виждаш практика. Не ти ли харесва днеска как 

сладко си побъбрихме с бай Горгониадис. Ами онзи търговец 
гдето ни продаде сувенирите? Ами ако няма пазарлък как ще 
купуват по-бедните хора, кажи де! Мене друго ми направи 
впечатление в Гърция. Имат си хората и модерни магазини, 
имат си и магазинчета за беднотията. Щом си беден - ще 
се пазариш. Лошото бе, че не видях грък да се пазари, за срам 
и резил ние бяхме.

- Права си жено.
- Друго ми хареса тук в Гърция. Именно това, гдето казах. 

Кеф ти да се пазариш, кеф ти не. Явно и в двата случая все 
същото - джиро да става. Запазили си хората и старото, 
ориенталското, ако щеш го наречи, и модерното, динамичното. 
Как го пише в пътеводителя, който ми чете?

- Ах, да. Мариаж антър ансиен и е льо нуво.
- Пият си хората кафето с чаша вода, зяпат по магазините, 

а който бърза, или трябва да бърза - нека тича.
- Браво моя съпруго, как почна да разбираш политическата 

икономия. Ами я давай да си направим покупките и да се 
прибираме в чест на сватбата между старото и новото. Аз 
ли ще бъда старото, а ти новото, или обратно.
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