
С Алеко Константинова.

НА ПЪТ ЗА СОЛУН

Хубаво си бяхме починали в Кавала.
И не само отпочинали. Бяхме се адаптирали към 

обстановката, ориентирали се по редица въпроси, необходими 
за текущото ни ежедневие. Разбирахме, че въпреки своята 
прелест Кавала е един малък провинциален градец, гдето 
лесно не можеш да се загубиш. Друго нещо е големият град 
- там потъваш, като нищо можеш да се удавиш. Тръгвахме 
към втория по големина град в Гърция. Град уж със шестстотин 
хилядно население, но от разказите за него имахме ясна 
представа за динамиката му, в която трябваше да се влеем.

Имах и още едно съображение да бъда кахърен. Не бях го 
споделял с жена му, нито пък струва ми се, съм загатнал за 
него. Преди три-четири години моят приятел и колега адвоката 
Младен Младенов така си отиде. И то точно преди Солун. 
Той ли блъснал някаква лека кола, тя ли го блъснала, но 
трагедията дошла, когато над двете коли връхлетял и един 
камион. Младен, жена му и дъщеря му уж били леко ранени, 
полежали няколко дни в болница, а после ги транспортирали 
в София. И тук в София Младен, уж най-леко ранен, след три 
дни си отива.

Скътахме се отново в нашата охлювна черупка. Последен 
поздрав на неизвестния за нас Агио /или агия/ обитаващ 
параклисчето до къмпинга и се понесохме.

Личеше, че пътят е направен неотдавна, и то по най- 
съвременните изисквания. Нормална широчина, виражи, 
гладкост на асфалта.

- Това ли е най-важното - ще ме прекъсне читателят -
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Давай по-нататък.
Пътят ниско се движи в подножието на височините, плътно 

до морския бряг следвайки неговите извивки. За първи път 
пред нас се раздипля типичния гръцки пейзаж. Кое е най- 
характерното за него - бихте ме запитали? За да отговоря: 
контрастността! Някаква ярка, сякаш изсечена контрастност, 
на цветове, на гледки, на природни и човешки творения. Най- 
напред морето. Вече казах, бяло, бяло с едвам забележим 
нежносинкав оттенък. Небето в този ранен час на късния 
септември бе синьо. Безплътна завеса синевина, без нито едно 
облаче. Дори и на хоризонта бялото и синьото не се преливат, 
не се губят едно в друго. Няколко острова /наближаваме 
Неа Перамос/ - маслиненозелени грамади израстват от 
гладката белота на морето - мощни, устойчиви, красноречиви. 
Пак контраст. Вдясно са ниските хълмове: сиво - студено, 
неприветливо. Тук-таме се открояват - контрастно се открояват 
- наситени в зелено храсти и шубраци. Слънцето припича, 
но за радост е зад гърба, за да може преспокойно да оглеждаме 
простора, безкрайния простор пред нас, бързосменящ се и 
оставащ все същия. Все така ярък, контрастен, многоцветен. 
Питореск

Неа Ираклиста и Неа Перамос са две малки курортни села, 
гдето могат да те смаят с красотата на природата си. Тук 
сушата се вдава в морето по най-причудлив начин. Два 
грамадни скални израстъка, целите обвити в гъсти гори 
навлизат дълбоко навътре в морето, но така, че заграждат 
една чудесна подкова. Ха, представете си колко спокойно ще 
е тук морето, затворено от двете „гибралтарски скали“. 
Подразбира се, че всичко наоколо са плажове. А край тях, 
естествено, къмпинги, ресторанти, летовища.

Загледани в тази чудесия /жена ми уж гледа табелите/ ние 
продължаваме напред, после изведнъж пътя стана нещо по- 
лош, след малко още по-лош и от веднъж се забихме в 
оградата на една царевична нива.
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- Заблудихме се - просто каза Антоанета.
- Хайде сега, това ли ще му мислим!
Някаква възстара гъркиня от нивата ни обясни, че трябва 

да се върнем към центъра и оттам да вземем пътя на север. 
На север, ама докъде на север? Дори започнахме да изкачваме 
някакви височини.

- Гинеко, май ние сме тръгнали към връх Пангео. Да беше 
зимата добре, та да ходим там на ски. Загубихме морето и 
толкова. И точно тук, пред самото село Елефтерис ние видяхме

Видяхме едно магаре!
Първото и единственото, гдето видяхме в Гърция. При това 

какво магаре! Кафяво-черничко, с бухнала козина, с кротки, 
мълчаливи и умни очи. Стоеше на средата между една каручка 
- неговата каручка - и един Датсун. Стопанинът бе влязал 
в лозето. Спряхме /и без това се връщахме/, за да се нарадваме 
на това мило същество. Изчезващ, сред грохота на двигателите 
с вътрешно горене чудесен природен екземпляр.

- Виж какво изящество? Виж каква жива топлинка. Виж 
очи, плът, емоции, че даже ако искаш инат. Стой да се 
порадваме - аз ли казах тези думи, или жена ми не зная.

Ех, няма ли да поумнее това човечество. Няма ли да 
престане да ламти за пари, за власт, за вещи, за алкохол, за 
„мир“ или за „война“ и да се върне назад към природата. Ама 
към природата в нейната пълнота. Не само морето, звездите 
и чистия въздух, но и животинките, цветята, растенията. Не 
огрубяхме ли много ние хората? Защо се отчуждаваме един 
от друг. Колко ни трябва да съществуваме. Ако изчислиш, 
ще видиш: Пет кила на месец месо, трийсетина литра мляко 
и плодове - колкото си щеш. Един ямурлук за зимата и едно 
сетре за лятото. Хайде да спра да говоря, че да не ме обвинят 
в „екзистенцминимализъм“.

Прощавай, дългоушко. Ние ще станем още по-настъпателни 
природозащитници и ти ще оцелееш. За радост на децата, като
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скъпоценен експонат на Великата природа.

Пак тръгваме!
Връщаме се до разклона, намираме табелата и тръгваме 

пак на югозапад. Пътят леко се възкачва, явно: възвишенията 
на полуострова Неа Пермос - и изведнъж ...

- Пътят отново свърши, Гинеко!
- Пред нас се очертаваше един прекрасен, двойно по- 

широк, свръхмодерен път, но затворен ...
- Ха сега обратно в Кавала, как ще стигнем в Солун Агиос 

Андреас знае ...
Свети Андрей обаче се бе предрешил като стар македонски 

селянин и от една сергийка продаваше грозде. Той хитро ни 
смигна, повика ни с пръст и вече бе разтворил найлоновата 
кесия да я пълни с грозде.

- Не бойте се - на български ни рече преоблечения светец
- я си купете малко грозде и си вървете по пътя.

Пътувахме по автомагистрала. Широка, очертана в края 
с плътни непрекъснати линии. Но чудно. Зад тази линия, 
ограничаваща банкета, имаше поне още два метра ширина. 
А иначе пътят само с две ленти - в едната и в другата посока. 
Движение - почти никакво.

Магистралата се качи доста нависоко - стотина метра над 
морския бряг и хоризонтът стана още по-далечен по-пълен, 
по-богат. В тази част на пътя ни нямаше и селища. Тук горе, 
от дясната ни страна, по хълмовете са очертани малки оазиси
- лозови насаждения, с внушителни и елегантни вили вътре 
в тях. На няколко пъти срещнахме групички автомобилисти 
да бивакуват на някоя поляна на стръмния морски бряг. В 
тази страна всеки би могъл да си разпъне катуна, където си 
ще. Стига, разбира се, да не чупи, да не краде, да не прави 
поразии. Няма задължително адресно регистриране, няма 
многозначителната покана да влезеш в мотела или къмпинга. 
Най-важното е, че туриста няма страх. Никой не ще го обиди,
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обере или нападне. А защо е така? Ще кажат: характерова 
особеност на гръцкия народ. Според мен това е малко. За да 
прибавя: здрава държавна и обществена организация. Защото 
всеки, който би се осмелил да ограби чуждестранния гост на 
страната, безапелационно би се озовал на някой от хилядите 
острови до края на живота си.

Наближавахме Орфанския залив. Тук Струма се влива в 
Бяло море, но и от този феномен има нещо по-интересно. Тука 
е древният град Амфиполис, с руините от античната епоха. 
Но сякаш за беда, автомобилчето изхърка два-три пъти, 
заподскача. Като при това вече бе показало дефекта си във 
фрайлауфа. Да не мога да включвам директната скорост. 
„Ами сега? По-бързо за Солун, да не закъсаме насред пътя“.

Разбира се, не споделих тревогата си с жена си, но отминахме 
с приетата ни скорост - шейсет километра - Амфиполис, че 
даже и Аспровалто.

Аспровалто е една ривиерка оттатък водослива на Струма, 
където магистралата прави ляв завой, за да я огрее и нея, 
и дългия /може би десетина километра/ плаж източните лъчи 
на слънцето. От тука започва и Халкидическия полуостров 
/очевидно изкачване - така си мислех/, обрасъл в гори, сякаш 
джунгла. И действително, стотиците станции, вили и хотели 
на курорта тънеха в зеленина и прохлада. Нашата Агенция 
„Шипка“ се е договорила с гръцките туристически фирми и 
точно на този бряг отсядат или летуват български туристи.

Очаквах, както казах изкачване, а то се оказа едва ли не 
слизане. Пресичането на Халкидическия полуостров в тази 
му част става в една ниска котловина, толкова ниска, че 
задържа две езера. Пътят е малко по-висок от тях, в жълта 
тоналност - ожънати ниви - докато край езерата, зеленината 
е доминираща. Очевидно все още има живот в полето.

След петдесет километра ни чака Солун.
Носехме два, че даже три адреса за този град. Скрито от 

жена си имах намерение да отседнем в някой евтин хотел.
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че стига сме рендосвали земята в палатката. И ето затова 
моят план бе първо да се обадим на адресите, а след това 
да мислим за нашето устройване. Читателят вече знае, че ние 
щяхме да се обадим на капиталиста - мокетаджия Стефанос 
Евтимиадис и на дългогодишния гръцки емигрант в България 
Христос Албадис, живущ в един нов квартал на края на града.

Наближаваме Солун. Автомобилното движение ставаше 
все по-гъсто и по-гъсто. В два, в три реда. Предградия, като 
предградия. Навлезли сме вече в очакваната улица „Лангада“.

- Внимание, внимание - мислено се окуражавам.
Едно лекотоварно автомобилче пред мен ту шавне надясно, 

ту наляво. Спирам пред червената светлина на един светофар. 
В дясно от мен е спряло такси, в ляво - огромен камион. 
Пуснаха зелената светлина и таксито от дясно рязко направи 
ляв завой, пресече за миг насрещното движение и се шмугна 
в напречната улица.

- Гледай какво става - казвам аз, но Антоанета се беше 
вече видимо стъписала.

Но чудно? Никой не закрещя, никой не заруга. Едва ли 
не усмивка видях по лицата на шофьорите.

Все още бяхме далеч от „страшното“. Наистина гъстотата 
автомобили бе непоносима, но това, гдето ни очакваше, 
според думите на всички очевидци е било нещо невиждано. 
И наистина: минахме - според чертежа си малката градинка 
- израснаха пред мен трите монумента и мравуняк.... истински 
мравуняк автомобили.

Бледнина премина по лицето.
- Дръж здраво кормилото и не се бой - сугестирах се 

мислено.
„Завой наляво“ и после се влях в мравуняка по Одос 

Егнатия. За адаптация с обстановката разполагах със секунди. 
Кое е страшното?

Наистина кое е страшното? Гдето плаши българския 
автомобилист в Солун, Атина, Истанбул, може би Париж или
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Лондон. Булевард като булевард - гъсто движение, като 
„гъсто движение“. Е, какво от това. При това Одос Егнатия 
е тясна - само три ленти в едната посока - общо шест. И 
движението не е скоростно, насичат го светофарите. Виждал 
съм в Москва проспекти по пет - шест ленти само в едната 
посока. Няма светофар, пешеходците минават през подлези 
и затова движението е неспирно и ускорено. Не бих се наел 
да направя ляв завой на един такъв проспект. Във Варшава 
е кажи-речи така, че даже и в Будапеща. А тука - кое плаши?

Плаши това, че тук всеки кормува, както си иска, и 
паркира, където си иска. За да пътуваш в такова движение, 
ти трябват освен добрите рефлекси, майсторското умение, 
още и .... спокойствие и усмивка. Кип смайлинг - не губи 
усмивката. С нея по-лесно ще се справиш в този хаос, 
отколкото с нашето гневно „Къде караш бе говедо“, „Кой ти 
даде книжката“, „Ти луд ли си бе“ и други от този род.

‘И така вместо страх и напрежение, вместо гняв и 
„многознание“ дойде сама на лицето ми усмивката. Аз се 
разсмях, стиснах здраво кормилото и се отдадох спокоен на 
автомобилния поток.

- Съпруго, тук трябва да ги натикат нашите шофьори, че 
хем да се научат да кормуват, хем и на уважение към човека. 
Извинявай, но ти не си за това движение, защото малко си 
падаш кавгаджийка.

Минахме „фоара“ на Солун, автомобилния поток поотъня, 
аз си отдъхнах, сякаш успешно бях положил изпит.

- Все още сме в центъра - казаното бе излишно, защото 
всеки от нас виждаше многоетажните кооперации над нас, 
магазините, претъпкани със стока, хубаво облечения свят, 
градските автобуси. Едва намерихме една тясна /пак 
претъпкана с магазини/ уличка и до сам ъгъла паркирахме.

- Е, сега накъде?
Наистина накъде? Ние дори не знаехме къде се намираме 

- на изток ли, на запад ли. Къде ли е „Неа Крини“, къде е
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Стефанос Евтимиадис?
- Първо да си купим карта на града - каза Антоанета - 

Чувствувам се сляпа и вързана. И двете заедно.
Потънахме в големия град. Както ми се стори, поне сто 

пъти по-голям от Кавала и десет от София. „Е, хайде, посмали 
малко“, би ми казал българският читател. - Чак пък толкова“.

Толкова! Солун има четири - пет големи булеварда, почти 
усрпоредни на морето, дълги по 3-4 километра, и естествено 
стотици малки улички, гдето ги свързват. Виа Игнация, 
Делфон, Каракаси, Солонос, Неа Диагониос Тесалоники. 
Всичко това е магазин до магазин. А будките на всеки ъгъл
- повтарям на всеки ъгъл - отляво и отдясно. Ха, да сравним 
това със София. Кои са търговските ни улици? От Лъвовия 
мост до двореца „Людмила Живкова“ и от Музикалния театър
- Дондуков, Стамболийски - до .... докъде? Ще прибавим 
улица „Жданов“, „Женския пазар“, ЦУМ и още десетина 
РУМ-а. Пребройте и магазините: сто - двеста, хиляда? В 
Солун ако кажем пет хиляди - няма да сгрешим. Без да броим 
будките, гдето са малки супермаркети. Ха, сега кажете, 
нямахме ли право да кажем „Удавихме се в дълбокото“.

Минаваме трета, пета - десета пресечка. Все магазини, все 
сладкарници, бензиностанции и на всичко отгоре ред и чистота.

- В центъра се е устроил нашият приятел, няма що. А това 
е много при капитализма. Какъв ли наем плаща?

- Ще видим, ще видим.
Ето я търсената улица. Номер две, това значи ъгълът с 

„Василис Олгас“.
- Брей, какво става тук?
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