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В СОЛУН - „ПО СМЕЛО“!

Вече казах, че Хамзе ни свали точно на кръстовището 
улица „Лангада“ и „ Виа Игнация“. Поисках пак да потънем 
в „дълбокото“. Тази улица е най-дългата в Солун, нан- 
натоварена с движение, най-натъпкана и с магазини, макар 
и не „най-аристократичните“. Тук някъде е и „тържището“, 
в някогашното съдържание на това понятие, изпъкващо 
релефно особено в четвъртък - пазарния ден. Скрито от 
Антоанета бях вече набелязал плана си. Ще се придвижваме 
бавно надолу, зяпайки по магазините и по хората и някъде 
към обяд да стигнем до Националния музей, за да потъна поне 
мъничко в историята на града, основан от цар Касандър и 
нарекъл го по името на жена си Тесалоники. Мъкнех и сака, 
и фотоапарата. Но, първо, трябваше да закусим. Мушнахме 
се в една баничарничка - светла, модерна. Младо момиче - 
касиерка седи пред електронната каса. В големи тепсии 
наредени баници, току-що извадени от фурната. Нарязали ги 
на големи сегменти, струващи някакви си осемдесет драхми. 
Баници с месо, със сирене, с кашкавал, със зеле, със спанак. 
Ние вече сме сериозни купувачи и избираме. Бога ми, никога 
в живота си не бях ял толкова вкусно нещо като солунската 
баничка. Тя бе гореща, мека, ефирна и мигновено се разтапяше 
в устата. Някога преди девети септември баба ми бе 
специалистка по баницата със сирене. „Извинявай скъпа ми 
бабо, това съвършенство тука, никой, никога не би могъл да 
постигне“. Но защо човек е така устроен, че има само един 
стомах? Защо нямам сто, че да изям сто банички, гдето биха 
ми стигнали - след като се върна в София - до края на живота
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ми. Прочее не е ли срамно да занимавам читателя си с 
възможно най-незначителния факт - изяждането на една 
баничка. Нима това са моите проблеми? Биха ли могли да 
бъдат проблеми на съвременния човек в цивилизовано и 
богато общество? Вярно, в Африка гладуват истински, в Азия 
също гладуват, но в Европа? В страните на социализма? 
Помислих, че десетина такива частно-занаятчийски бани
чарници, спокойно биха конкурирали българския държавен 
баничарски монопол. Той би фалирал, за да останат без 
работа ... Кои да останат без работа? Директорът и дирек- 
торчетата, сюрията счетоводители, нормировачиците на труда, 
платените партийни и профсъюзи деятели, юрисконсулта и 
една огромна армия бюрократи. Тоест, затова ние няма да 
допуснем в България частната баничарска инициатива.

Пак тръгваме, чувствам, че Антоанета отново я обхваща 
консумативно - акумулаторната треска. Тя забива нос във 
витрините, оглежда всеки часовник, всяка блуза, всяка обувка. 
Аз стоя до нея и вече леко оттегчен пристъпям три-четири 
крачки напред.

- Да се разберем. Не ме интересуват блузки й ризи. Аз 
ще съм до теб или най-много пет крачки напред. Така ще 
се търсим. Зяпай колкото си щеш аз имам друго да зяпам.

Мъча се да разгърна току що купената карта на Солун 
и прочета къде са забележителностите. А те една ли са две 
ли са. Но къде ти? Човешкия поток ме завлича наляво, 
надясно. Антоанета е пред магазина за облекла, аз - пет 
крачки пред нея - пред книжарница. Апропо, в една солунска 
книжарница, на една пресечка на Василис Олгас, видях на 
челно място бюста на Ленин. Зяпах книгите, зяпах подвързиите, 
цветовото оформление. Нестандартно, по нашите стандарти. 
Пак не е като у нас. По-долу жена ми пак взира късогледите 
си очи по дамски обувки, аз гледам транзистори и касетофони. 
Впрочем тази техника твърде малко ме интересува. Не е от 
моето време. Времето, когато сами си пеехме и не мълчахме,
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за да слушаме касетофони.
Зяпам по безспирния човешки поток. Хора, като хора. 

Някои бързат, някои се бавят. Облечени по стандарта, няма 
елегантност, няма екстравагантност. Нашите българи, особено 
българките къде-къде са по-елегантни. „Компенсаторни 
възможности“ - отсича Антоанета и може би е права. Ние 
българите наистина сме по-добре облечени от гърците, за да 
компенсираме ... Да, да компенсираме нещо.

В долните етажи на хилядите будки на Солуна - 
пропорционално на десет една - са закачени секс-списанията. 
Това личи по кориците. Елегантни, многоцветни корици с 
преплетени голи мъжки и женски тела, снимани от средата 
на таза нагоре. Кориците вече стари, овехтели, пожълтели. 
Очевидно никой не се докосва до тези книги. Че аз ли тогава? 
Преди всичко прилича ли ми на възрастта?

По едно време се престраших. Наведох се и взех една 
такава книжка и прелистих първите страници. Каква ужасна 
бакалска хартия. Какви ужасни черни рисунки подредени в 
комикси ... „Язък за корицата - кой ли ги купува тези 
боклуци?“

Краката ни се подуха от ходене, от обикаляне. В 13.00 - 
13.30 часа всички магазини се затварят. Спокойно и търпеливо 
собственикът започва да внася стоката вътре в магазина. Тази 
от тротоара, от сенниците, от стените. След три часа отново 
ще ги изважда.

Слънцето прежуря ли, прежуря. Каталясали, стигаме 
центъра /ако това, разбира се, е центърът/ и се мушваме в 
двора на Националния исторически музей. „Затворено“, ама, 
че късмет.

В зеления двор на музея бяха се натъркаляли десетки млади 
хора, очевидно туристи, очевидно кратки гости на града. 
Събули обувките си, краката им подути от ходене, тихо си 
приказват или дремят. •

- Сядай! И ние сме туристи. И ние сме уморени. И най-
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важното, и ние сме анонимни, както целото това мнозинство 
тук. За първи път в живота си правя такова „нестандартно“ 
посещение в музей. Как ще лъжа после приятелите си, като 
почнат да ме питат /все ще има такива/ какво научи от 
историята на Солун, какви забележителности видя. Трябва да 
лъжа на поразия.

Пак тръгваме.
Може би доста щяхме да висим пред спирката с многото 

номера, между които и №72, ако Хамзе не ни беше предупредил 
как става возенето в солунските автобуси. Първо има много 
да си чакате на спирката, ако вие или някой друг не вдигне 
ръка, т.е. да поиска автобуса да спре. Второ, ако пък някой 
не поиска да слезе точно на тази спирка. Не вярвам, че такъв 
почин би се реализирал у нас. Не, защото автобусният парк 
е недостатъчен, не смятам, че солунският е по-богат. Но в 
случая трябва спокойствие, търпение, дисциплина и 
добросъвестност. Да не бързаш, или поне да не даваш вид 
че бързаш. Да не мислиш, че „ще се минеш“, ако не хванеш 
точно този автобус. Да уважаваш другите хора, така както 
и ти искаш да те уважават. И ето ние вдигнахме ръка, 
автобусът спря и ни понесе към Агиа Триадос - два билета 
по петдесет стотинки.

Медиха и Хамзе вече ни чакаха в малкото дворче. Масата 
беше подредена с водката и салатката. Медиха, младата 
красавица вече народила на Хамзе четири щерки.

- Догодина ще ви пратим покана за Призрен. Щерка ще 
женим. Така ще излъжем.

Медиха се залива от смях, червенее. Плодят се 
мюсюлманите и толкоз. Хамзе дълбокомъдро одобрява 
постъпката на нашето правителство да покръсти наново 
българските турци.

- Хората са едни. Търговия трябва да става. Друго е вятър.
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Към Хамзе и Медиха се е присламчило още едно македонско 
турче, да учи търговския занаят, нерегламентирания, разбира 
се. Но залита и по „елитарни“ теми.

- Какво ще кажете - пита ме то - изглежда, че Сталин 
не обичаше Георги Димитров.

Аз се подготвям за една дълга лекция, но срещам 
подигравателния поглед на Хамзе и току отсичам:

- Я не ме занимавай със стари работи. И така да е било 
и да е било иначе, все толкова. Я да си пием ракията. А ти 
гледай търговията, гледай някакъв занаят да научиш, учи в 
университет иди у Америчко. Не си пълни главата с глупости, 
и то стари.

- Така, така - потвърждава Хамзе. Напълнил си главата 
с глупости пък се мисли интелигентен. Няма да те направят 
министър в Косово. Залавяй се здравата за някоя работа, не 
си надувай главата.

Медиха и Хамзе пак са звънели по телефона до Атина и 
са получили отговор, че сега засега няма боята, дето търсят. 
Утре рано те тръгват.

- Ний ще ви изпратим, разбира се - чукаме се с чашките
в чест на Елада, християнско-мюсюлманското братство и 
„демократическия социализъм“. Жалко пропадна .....ходенето
до Атина.
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