
С Алеко Константинов...

НА ПОЧИВКА
На петия ден от нашето летуване в Солун неуморимата 

Антоанета рече:
- Днес никъде няма да отиваме. Ще си почиваме цял ден. 

Уморих се.
Наистина белезите на умората вече се чувствуваха. 

Забравили бяхме основния си лозунг: „болни, весели, свободни“. 
Преминаха и вълните на възторг, ентусиазъм и изненади. Ние 
свикнахме с живота - този, който наблюдавахме в Гърция, 
- като че ли сме били и пребили в тази страна. И бих казал, 
не толкова физическата умора ни бе притиснала. Все по-често 
се сещахме за дома, за работата, за приятелите. Не казвам 
носталгия, но все пак не бяхме далеч от нея. В тази насока 
ние познаваме себе си. Всеки път, когато сме били в чужбина, 
на 10-15-тия ден започва да „ни стяга шапката“, изнервяме. 
Доброто ни настроение се връща в момента, когато тръгнем 
по обратния път - към дома, Родината, близките.

Разбира се, имахме и сериозни основания да бъдем уморени 
и изнервени. То бяха нови впечатления, нови емоции, чудо. 
Но какво бяхме видели от града на цар Касандър и царица 
Тесалоники? Видяхме ли мястото, където са се родили Кирил 
и Методи? Видяхме ли къде е била българската гимназия, 
която после е била преместена в Горна Джумая, където някога 
учех? Видяхме ли поне паметника на Александър Македонски? 
Дори не можахме да видим саркофага на Филип /баща или 
син му беше той?/. Зяпах величествените руини, останки от 
класическите и средновековни времена, но кой да ми каже 
какво представляват, кой ги е строил, защо и до днес са
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останали така величествени и горди.
Няма да крия: нито в ротондата „Свети Георги“ влизах, 

нито в базиликата „Свети Димитър“. Просто гледах ги както 
слепецът може да гледа. Казвам „слепец“, защото и тук не 
изневерих на стереотипа си да посещавам нещо след като 
имам богата информация за него. Само тогава преживявам 
обекта в пълнота, в релефност, в перспектива. Мисля си, че 
съвременните гидове са овладели изкуството да отблъснат 
психоемоционалния интерес на туриста към забележител- 
ностите. С факта, че заученото го „изпяват“ от седалката на 
един автобус /за предпочитане открит/, летейки из града, 
обяснявайки за секунда-две: „Това е .... онова е .... „Благодаря 
за информацията“. „Я по-добре кажи ми къде са магазините 
с преоценени стоки“. Или в най-добрия случай: „Благодаря, 
утре ще отида сам“.

Предложението на жена ми безспорно ми хареса.
Пак - както в Кавала - се опънахме на плажа, извадихме 

си книжките и издълбоко се отдадохме на сладостната почивка. 
Час - два - три - пет - шест.

- Ние тук да се изтягаме ли сме дошли - поде Антоанета.
- Точно мислех същото. Я да прескочим до съседната 

ривиерка, от първия ден са ни я препоръчали. Ама така: без 
багаж, без нищо. С фотоапарата, разбира се.

Взехме рейс №72 уж за една спирка, ама пустия му рейс 
започна да изкачва една височина, започна да прави завой, 
отдалечи ни на хиляда километра от морето. Минахме някакво 
село Емволон, минахме край китни лозя и градини, току по 
едно време пак лъсна морето. Тя работата била проста. 
Пресекли сме някакво полуостровче и ето ни отново на 
морския бряг край село Неа Миханиони. Село, ама какво село: 
с две улици и половина и една грамадна източно християнска 
църква в средата на селото лъщи като нова. Измазали я, 
фугирали я, свети от чистота. Пред нея площадче, а на 
площадчето паметниче за падналите през войните
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неамиханионци. Зареждам фотоапарата, а жена ми ме вика, 
застанала пред един магазин за лампи и полилеи:

- Ние в София ли се намираме, в Солун или в село Ново 
незнайнико. Виж какво се казва лампиони.

От тук до морето има триста крачки, но има и тридесет 
магазина. Равни на солунските и далеч неравни на софийските.

-Тука сигурно ще намеря кокосово брашно - каза Антоанета, 
като видя витрините на един местен супермаркет. Възстара 
и достатъчно възпълна селянка, шета из магазина. С много 
труд, т.е. с многобройни показвания „онова наръсеното върху 
бисквитите“. Продавачката най-сетне разбра и възкликна:

- Индокарино! /б.а. дано аз поне не греша името/.
Тази - ще я наречем главна - улица на Неа Миханиони, 

се забива в морето, като успоредно на него - на висок бряг
- е крайбрежният булевард. Тука, ако не за първи път, то поне 
в пълнота разбрах и усетих красотата на крайморските градчета
- ривиери. Но каквото и да кажа няма да отрази и една 
хилядна от действителната красота на съществуващото, 
реалното. Вече писах, че три-четири етажни къщички - 
блокчета са собственост на трима-четирима стопани, така, 
че всеки е отворил в партерния етаж таверна, сладкарница 
или кафене. Но собственика държи не само магазинното 
помещение. Той е откупил и тротоара. Тук, на тротоара той 
е поставил няколко маси за клиентите. И от тук вече започва 
красотата. Първият от собствениците е сложил червени кръгли 
масички, с червени столчета, с червена ограда в края на 
„държавата“ му, с червени цветарници, гдето държи цветенцата. 
До него - втори собственик. Жълти четвъртити масички, 
жълти столове-кресла, жълта оградка и жълти цветя и 
цветарници. До него - третия - морскосини масички, 
морскосини столчета, оградката, вратичката и цветенцата - 
и те морско сини. До него четвъртия - в зелено, в пембено, 
в цветовете на дъгата, в черно, в бяло. Тук в Неа Миханиони 
отделният собственик държи не само тротоара, ами и оттатък
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улицата - пространството от другия тротоар на морския бряг, 
така, че градинките, гдето описвам, са още по-самостоятелни, 
още по-живописни, с още по-красиви изгледи към морския 
бряг. Очевидно, летовникът живее в същата къща, т. е. 
припадащата се част от блокчето, храни се в същата таверна 
обслужвана от собственика и семейството му. Трябва - пак 
ще го кажа - много са умни гърците, загдето не строят 
големите държавни хотели и ресторанти, та да се чудят как 
после да ги пълнят с туристи, пък и персонал да им обучават 
по правилата на обслужването и добросъвестността. Тук 
човекът е оставен на себе си. Привлечеш ли си клиента - 
твой е, печелиш. Не го ли привлечеш /излъжеш в качество/ 
губиш, фалираш и после ставаш пролетар и класоненавистник.

Тук, в такъв „Диско-салон“ пихме по едно кафе с Антоанета, 
преди да се връщаме за последната ни нощ в Солуна - града. 
Съжалявам, че може би оскърбих младия стопанин на диско 
- салона, когато той ме запита „турско или гръцко кафе“; 
отговорих „турско“. Сигурно ме е помислил за привърженик 
на независимата северна турска република Кипър.

Спускаше се виолетовият здрач над Бяло море. Припламваха 
лампите. Автобусът ни беше докарал до село Атия Триадос. 
Пак същите таверни, градинки, разноцветни столчета и маси. 
В дъното на „булеварда“ ни привлече богато осветена фасада 
на една такава таверна. И не толкова светлинните ефекти, 
колкото нежната, национално-модерна гръцка музика. Тиха, 
носталгична. Последна вечер. Да пием „узо“. Узо, но разбира 
се, с всички ония рибни мезета, гдето му се полагат.

Ние сме единствените в заведението. Преваля септември. 
Превалят нашите дни за почивка и море.

- Не пий много - предупреждава ме жена ми.
- Че кога в живота си съм пил много? Остави ме да се 

наслаждавам на музиката, на морето, на луната, гдето и тя 
си отива. Мъчно ми е за нещо.

- За какво ти е мъчно?
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- Е, мъчно ми е. Утре ще ти кажа.
Прегърнати като младоженци пресичаме селото, за да се 

приберем в къщичката ни. Минаваме втория, третия ред къщи 
на селото.

В тъмния двор на една отдалечена къща кротко седеше 
на масата си млад свещеник, тих, скромен, мълчалив. Гледа 
ни учудващо, дружелюбно.

- Добър вечер - казваме ние.
- Добър вечер - отговаря на гръцки.
Толкоз!
Последна вечер. Спокойна, хладна, тиха, отморителна 

последна вечер.
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