
С Алеко Константинов...

ОБРАТНАТА СТРАНА
НА КАПИТАЛИЗМА

Витрина на неголям магазин.
Но къде са тапетите, мокетите? Че даже килимите - 

Антоанета от София ги мечтае. И вътре обстановката 
необичайна. Някакви маси, някакви листове - фишове на тото 
или билети от държавната лотария. Група млади мъже насядали 
около масата зад витрината.

Влизаме смутени, объркани.
- Ние сме от София - казвам на български. - Търсим 

Стефанос Евтимиадис.
Мъж около четиридесетгодишен, вече леко прошарил 

къдравите си коси, смени рязко десена на лицето си. Знакът 
на отговора му нещо средно между „да“ и „не“.

- Носим Ви поздрави от Вашия братовчед от София.
- Ама Вие ли сте Стефанос Евтимиадис? - и току му тикам 

рекламната картичка, гдето я пазим като реликва.
Впрочем, на мен още в първия миг ми стана ясна ситуацията. 

Просто Стефан Евтимов бе фалирал и от „крупен търговец“, 
бе станал тотаджия. Нейсе, намеси се един от младите мъже 
- кибици в пункта - и на английски език пое разговора. 
Грешка нямаше - това беше нашият очакван познат, от когото 
искахме да купим даже килим. Гдето хранехме и надежда, че 
ще ни покани някой и друг ден у дома си.

- Какво толкова му се чудиш жено. Капитализъм е това. 
Хич не ти се церемони. Ако не си умен и хитър да удържиш 
конкуренцията. Ако капиталът ти е слаб, край, фалименто.
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Банкрутираш за една нощ и никой и не те бакари.
Безкрайно мъчно ми стана за този непознат Стефан.
Стефанос Евтимиадис се беше поуспокоил. Покани ни да 

седнем /ние вече стояхме на тръни/, изтича до кюшето и се 
върна с току-що изпечено кафе. Даде ни го да го помиришем 
и сам отиде да го прави. До нас седна и преводачът.

Намесих се /мълчешком/ в разговора:
- Ех, Стефане, Стефане. Че за всяка уста лъжица ли е 

капитализмът. Какъвто си як, планина можеш да повдигнеш. 
Защо не станеш някому съдружник, че даже и наемен работник. 
Фалирал си фалирал, нейсе. Карай я нататък с труд. А ти 
какво? Пак си решил да ставаш търговец, сега пък на тото 
-фишове, а утре може би на семки. Ех аз да съм в Гърция, 
да съм на твойте години, да имам твоята сила - та ще ти 
стана тотаджия?“

- Довиждане. Пък може някога, така на път, да Ви се 
обадим.

Пак сме сами в големия град. Наближава пет часът.
- Защо не си потърсим хотел като хората - питам аз.
- Прав си, но да помислим. Ние сме на курорт. Останем 

ли в хотела, ще бъдем далеч от морето. Трябва да се адаптираме 
на друга вълна. При това имаме още един адрес, него не сме 
„изчерпали“. Най-после, не зная колко пари имаш - клъцна 
ме накрая.

Автомобилчето тръгна уж по познати вече улици. Мисля 
си за Стефанос - кога ли е фалирал. Вероятно преди година 
- две - три. Та нали преди три-четири години е бил в 
България, като „капиталист“. Защо е фалирал. Много просто 
Доларът здраво е стъпил на шията на драхмата. От 33 драхми 
за долар, стават 133. Капиталът му, вероятно 99% труд, се 
е стопил за нула време. Колко ли такива като Стефана са 
банкрутирали в този период. Богатството на едни се е преляло 
от бедността. Но на кои точно? На монополистите? Че къде 
другаде?
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Неа Крини е нов /естествено, щом е „неа‘7, истински 
работнически квартал в края на Солун. Това са доста дългички, 
не по-високи от 3-4-етажни блокове, построени доста 
ефективно, косо на улиците. Ние търсихме улица „Ханион“ 
и след не малко лутане най-сетне намерихме търсения адрес.

Звъним упорито, ни звук, ни стон.
Пак звъним. Показва се 45-50-годишен мъж, с любезно 

очакващ поглед, усмихнат, подканящ.
_Търсим Албадис Христос.
- Заповядайте - отговаря той сякаш ни е чакал отдавна- 

Запознайте се с другия ни брат.
- Много ни е приятно - казваме ние, не очаквайки такава 

развръзка. - Как сте сега в Гърция.
- Строихме един социализъм в България, сега строим тук

- шеговито, многозначително ни отговаря домакина.
Влезли сме в малка бекярска стая. Братът изрязваше 

някакви сукнени монограми, мълчи и сумти.
- Брат ми има да довърши мъничко работа, та затова е 

зает. Ние сме девет братя. Годините в България аз изкарах 
в Бургас, този мой брат в Стара Загора, а най-големият в 
София.

Сега ще Ви направя по едно кафе. Нес или еспресо.
- Еспресо, моля.
Попаднали сме с Антоанета сякаш в небрано лозе. Търсим 

с какво да запълним неловкостта:
- Е, как - опитвам се да подхвана из по-дълбоко разговора

- устроихте ли се вече във Вашата истинска родина?
- Да, криво-ляво. Сега е ред да устроим и този брат / 

мълчащия б. а./. Аз вече съм щатен. Под щатен тука се 
разбира такава длъжност /не ни казва каква/, с която тясно 
се свързваш, не могат да те уволнят, не могат да ти променят 
условията на труда.

Домакинът небрежно извади една кутия цигари „Малборо“ 
и ни поднесе.
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- На къмпинг отивате, нали? Ето го отсреща залива - стана 
той и посочи през прозореца. - На двадесетина километра 
от тука. Там се движи рейс №72, често съм пътувал нататък. 
Сам ще Ви изпратя.

Започнало бе да се свечерява. Домакинът тръгна с нас, 
изпрати ни до колата. Ние извадихме една декоративна свещ 
и му я поднесохме:

- Не, моля, - любезно отклони нашия скромен дар.
- Приемете една свещ за брат Ви.
Усмивка, любезност, учтивост, но и сърдечна благодарност.
Разделихме се може би завинаги. Кой беше той, кои бяхме 

ние? Обикновени човешки същества, често необикновени в 
съдбата си същества. Брат Албадис, когото революцията едва 
деветгодишен, бе изхвърлила в България, отново се бе върнал 
в родния си край. Умен, предприемчив, знаещ, находчив, той 
си бе издействувал вероятно не лошо място в живота на 
капитализма, т. е. на истинския живот. Какъв ли „щат“ 
заемаше? Може би митнически, или горски стражар, или 
пътен надзирател, или ... но сигурно все длъжности от този 
ранг. Важно бе друго. Че той имаше самочувствие, бодър ум, 
бързи реакции, имаше способността да контактува, да 
предразполага хората към себе си. Вероятно бе склонен и към 
разумни компромиси и към разумни отстъпления. Вероятно 
бе и реалист, за да види, че социализма като фантазия трудно 
се пасва с действителността.

Брат му, когото видяхме, бе друг. Една майка ги бе родила, 
а колко бяха различни. Инертен, късоумен, неразговорлив. Не 
съм сигурен дали брат му би могъл да го уреди като „щатен“, 
пък дори каквато и да е свястна и постоянна работа. Вероятно 
и за в бъдещето ще остане като експонат на партията на 
бедните и „унижените“.

Благодаря на днешния ден, че можах да видя /забравил я 
бях/ и обратната страна на капитализма. В тази обратна 
страна след няколко дни щях да видя още два експоната. На
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Виа Игнация един слепец свиреше на цигулка и пред себе си 
бе сложил шапката си. Просеше. Впрочем, него не можем да 
приемем за просяк. Той бе „трудещ“ се. Предлагаше - на 
добра воля - своя труд, своето изкуство и чакаше доброволна 
отплата за него.

Но пак там, на Виа Игнация, видях истинска просякиня. 
Снажна фигура на жена, завита цялата в черно, бе седнала 
по турски на тротоара, неподвижно простираща едната си 
ръка напред. Черен, грамаден, сякаш мраморен монумент. 
Изрязан и всаден в гъмжащото улично движение.

Да напомня ....
Какво да напомня?
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