
Рашо Рангелов

„АГИА ТРИАДОС“

Накъде сега!?
Вечерния мрак започна да се сгъстява. Не засякох 

километража и сега арматурното табло е тъмно.
Никога, или почти никога не пътувам нощно време, затова 

и нямам усет към светлините на моя автомобил, достатъчно 
амортизиран и в тази насока.

Антоанета пак мълчи. Много по-късно тя ще ми каже, че 
треперела от страх да не „декомпенсирам“. И като нищо. При 
тази тъмнина, в тази неизвестност, при умората и 
емоционалната претовареност като нищо човек може да се 
разклопа.

Минали сме петнадесет може би двадесет километра. 
Погледът светкавично улавя една табела: „Къмпинг наляво 
двеста метра“. Нима стигнахме? Но защо къмпингът е наляво, 
а не надясно - до морето? Ясно ни го показа брат Албадис.

За щастие, до сам табелата, в обширен двор бе израсъл един 
блок. Магазин за спортни стоки. Сам - в края на града. Двама 
мъже и една жена седяха на бели плетени столове и се 
разговаряха. Единият от мъжете - видимо пийнал.

- Къмпинг, къмпинг - произнасям само тази дума, защото 
нея всеки човек по света вече разбира. Развеселеният мъж 
изломоти хиляди думи, на които аз дори не разбрах смисъла.

Другият мъж изведнъж се намеси.
- Шпик енглиш?
Спасен!
- Съпруго, идвай веднага. Идвай да отговаряш.
Антоанета дойде при нас, поднесоха ни столове и се започна
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разговор. Не за първи път чувах как жена ми говори на 
английски. Знае го езика, ходи по симпозиуми, доклади изнася 
на английски. Но като я слушаш?“ Повлача думите, 
многоглаголствува. На мъжът и въпросите, и отговорите бяха 
кратки. „Бейсик - енглиш“. Кой човек в този динамичен 
живот би многоглаголствувал?

Беше интересен разговор.
Мъжът, „гръцки англичанин“, превеждаше казаното от 

жена ми, а другият - разбрахме, собственикът на магазина
- се залива от смях. Жената в компанията потъваше от срам.

Всъщност, жена ми отговаряше, че като лекар /не каза 
думата научен сътрудник/ получавала 150 долара месечна 
заплата. Милата ми съпруга, тя смяташе долара по два лева, 
иначе трябваше да каже 75 долара месечно.

- Ето я медицинската сестра. Получава петстотин долара 
месечно. Я капиталисто, капиталното - тупаше се по гърдите.

- Неа демокрация? - питам аз, колкото да се намеся в 
разговора.

- Неа демокрация!
- А флоракис?
- флоракис? - пийналия капиталист избухна в гняв, започна 

да си „реже“ ушите, носа, ръцете и ги хвърли на кучето.
Кучето наистина се бе сгушило под масата.
„Брей, че класова ненавист“, заключих аз.
Благодарихме от сърце. На тръгване капиталистът разтегна 

блузката ми и насипа в нея нови четири-пет кила грозде.
Тръгваме по-спокойни, по-уверени. Стигаме няма как.
Къмпингът „Света Троица“ е почти същият както „Батчс

- бийч“, но поне десет пъти по-голям. На рецепцията ни 
дадоха № 26, някакъв работник започна да ни направлява. В 
тъмното бързешком извадихме палатката, чука, колчетата, за 
да сковем катуна. Не бяхме вечеряли. Мечтаех как ще опънем 
палатката и веднага ще седнем пред салатката и чашката за 
релаксация.
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Пак дойде спокойствието, доброто настроение. „Болни, 
весели, доволни“. Бавно отпиваме от водката и аз повишавам 
градуса. На отсрещното дворче, някакъв сърбин с „Фиат 125“. 
опънал голяма шатра на караваната си. По едно време идва. 
Мъж, простичък, около 40-годишен. Започнахме „лафа“ на 
български.

- Идваме чак от Истанбул. Цел а нощ съм пътувал. Жена 
ми спи в караваната. Утре ще звъним по телефона до Атина 
в една фабрика. Там имам мой човек. Ако го има, това де 
го тражим, отивам до Атина.

- Какво си купил от Истанбул и какво ще купуваш от 
Атина? - минаваме на „ти“.

- Аз съм електроинженер в Призрен, а жена ми щампова 
канаваца за гоблени. Аз взимам 140.000 динара на месец, жена 
ми 1.400. 000 динара. Ами и аз й помагам. Тази боя гдето 
трябва да я купим, я има само в Немачко и в Атина.

Рано сутринта ставам пръв от Ъсички. Отивам до морето, 
отивам на светло да разгледам къмпинга Агиа Триадос. 
Четиридесетгодишен мъж нещо стяга Жигулата, а жена му 
мете караваната. Български номер.

- Добро утро - казвам аз, - добре ли спахте.
- Вие дойдохте снощи нали? Казах на жена си „Това е само 

български Трабант“ - отговори той.
Жена му не слезе от караваната. Стои и дебне, сякаш нещо 

да не се открадне. Позната ми е тази психология на българина 
в чужбина. Я се опитайте в чужбина да отидете при някой 
българин, гдето се е наредил в легации, консулства или 
търговски представителства. Крие се в миша дупка. Сякаш 
си тръгнал да му изядеш сермията. Питаш ли обаче българина 
- „чуждестранен“, защо се крие, веднага ще те удиви с 
аргументите си: „Това са навляци, това са просяци. Дърпат 
те за щяло и нещяло“. Прави са и двете страни. Затова винаги, 
когато съм бил в чужбина, избягвал съм да искам каквато 
и да е подобна услуга. Дори информация.
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Но този път поисках такава информация.
- Няма смисъл да ходите с колата до Солун. Няма да 

намерите място за паркиране - /не искаше да каже „и да 
пърпорите“/. Ей, пред вратата на къмпинга е спирката на 
автобуса. От пет до осем часа сутринта е безплатен. Иначе 
пътят е 50 драхми. За половин час сте в Солун. До къмпинга 
има една чудесна ривиерка. И там трябва да отидете.

- Благодаря. Вие за Атина директно ли ще пътувате.
- Не, ще си почина на средата на пътя. Къде ще бързам?
Антоанета се беше събудила. Носех й от супермаркета 

някакви чудесни бели хлебчета, прясно мляко, салам.
- Знаеш ли, че Папандреу е направил градския транспорт 

безплатен. От пет до осем часа сутринта се возиш гратис. 
Явно искат да извозят трудещите се на работа.

- Браво, утре ставаме рано и ще се возим гратис.
- Хайде сега де, ще си разваляме съня, плажа и морето 

да спестим петдесет драхми. Много здраве имаш от един 
българин. Каза ни да не се возим на чужда сръбска кола. Тебе 
къде ти беше снощи акъла, та повярва, че ще тръгнем за 
Атина. Я се стегни, че да си вървим за Солун - за него сме 
дошли.

Аз също се стягам. Бръснем се с Хамзе /новия ни познат/ 
и аз го подкачам:

- Хамзе, много пъти си идвал в Солун. Къде им е музеят. 
Това ще ни е първата работа.

Хамзето сумти, преглъща, па отсича:
- До петдесет години се прави търговина, след петдесетте 

се ходи по музеи.
Демек искаше да ми каже, ако теб ти е време да ходиш 

по музеите, аз още съм млад. Още дълги години ще си правя 
търговийката.

Тази „търговийка“ Хамзе Такяджи правеше с поляците. 
Впрочем, къмпинг Агиа Триадос половината бе полски. Дори 
надписите бяха на полски език. Всяка сутрин директно
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пристигаха големите автобуси, а вътре дремеха поляци, 
пътували дни и нощи. „Ченча“ им беше газовата бутилка - 
твърдо „десет долара“. Стана съвсем ясно, че Хамзе не е 
никакъв електроинженер, а много добър дребен незаконен 
търговец. Джобовете му бяха пълни с пачки многодоларови 
банкноти и купища гръцки драхми. Ами и поляците яко 
владееха доларите. Само аз и жена ми стискахме нашите 7- 
8 броя двадесет доларови банкноти, които Хамзе, с жест на 
банкер, ни ги замени с гръцки драхми по черния курс, разбира 
се.

Разговорът с Атина не можа да се състои. Тръгваме за 
Солун.

- Къде да ви закараме - питат Хамзе и Медиха.
- На пазара в центъра - преваря ме жена ми.
Пътуваме по същия път, гдето снощи се блъскахме в 

тъмнината. Ето го нашия приятел - капиталиста. Ето го 
солунското летище, квартала Неа Крини, Одос Василис Олгас, 
Виа Игнация.

- До довечера. Сядаме си на хубавото мезе и ракийката.
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