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ДЕН ПОСЛЕДЕН
Мъчно ни беше, че вече си тръгваме. Но нямаше как? 

Бяхме „изчерпили“ възможностите си, това, което бе 
„планувано“, бе изпълнено. Промъкваше се вече умората, 
скуката, а най-вече настоятелните мисли за дома.

Всичко бе готово за тръгване. Нашият мълчалив спътник 
/време е вече да кажа, че Трабант на немски език означава 
спътник/ също бе готов. Натъпкан със стария багаж и новите 
пакети триизмерими спомени.

Раздялата е винаги една малка смърт. Ние се разделихме 
с Гърция, с Бяло море, с едни хора, колкото прилични, толкова 
и различни от нас. Опустя „нашето дворче“. Дали някога пак 
ще се срещнем с Гърция - кой знае! Динамиката на 
съвременния живот така увлича човека, толкова нови неща 
му предлага, така че няма време да се „повтаря“. Догодина 
/ако сме живи и здрави/ по нови пътища, „към нови хоризонти“.

На рецепцията механично ни подават паспортите, с едно 
кратко „На добър път“. Да се сърдим ли на автоматизираната 
служителка? Не, няма смисъл. Ние сме хиляди, тя е една. 
Защо да се раздава на хиляди малки парчета.

Нашият спътник си е починал добре и сега весело пърпори. 
Пак минаваме покрай „замъка“ на нашия познат - капиталист, 
след това се мушваме в града. Сбогом на братя Албадис. 
После минаваме по улица Васили Олгас. „Сбогом Стефане, 
да си оправиш фалиментото“. Сбогом Виа Игнация.

Пак пътуваме по улица Лангада и чакаме да срещнем 
табелата с отклонение наляво, за да не се упътим пак в 
Кавала.
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Ориентирани, че сме на правия път започваме възкачването 
на една нескончаема височина. Пътят - широк, гладък като 
тепсия. Очевидно наскоро строен по правилата на 
международен път. Включвам на втора скорост. На десетина 
километра, на един крайпътен паркинг спрели три български 
коли - „Лади“ с габровски номера. Спирам зад тях. Група 
10-12 мъже и жени ласкаво ни заобикалят. Тръгнали за Атина 
и на сред път една от Ладите се повредила. Сега „от сред 
път“ се връщат. Хубав номер им погодила колата. Нежно 
поглеждаме нашата машинка. „Съпруго - поглеждам с очи 
Антоанета - обещай от сега нататък най-човешки да се 
отнасяш с трабанчето“.

Височината няма край. Край нас профучават мощните 
доларови коли, а ние пъплим с 40 километра.

Пъплим и мълчим.
- Ти вчера каза, че ти било мъчно за нещо? - подхваща 

жена ми.
- Да, мъчно ми е. Мъчно ми е, че нищо не видях от Гърция.
- И таз добра? Та ти сам каза, че всичко сме видели и 

няма смисъл да се ходи до Атина.
- Да, ризите и гащите. Баниците и шишчетата. Видяхме 

ги и си ги купихме.
- А ти нали разтръби на цяла София, че от Гърция ще си 

купиш гащи и нищо друго - клъвна ме тя.
- Вярно казах, та какво от това.
- Какво искаш да кажеш не мога да те разбера.
- Че кога ли пък си ме разбирала.
Мълчание, тягостно мълчание.
- Нямаш право да говориш така - смекчава натегнатостта 

Антоанета. - Оставих те спокойно да си мушиш носа по 
развалините, да обикаляш като куче и душиш вратата на 
Солунския музей, зяпа по хората, зяпа по секс-картинките.

- И ти мислиш, че това е достатъчно?
Височината е изкачена и вече се спускаме по нанадол-
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нището, стрелката надминава допустимата за Трабантчо /60 
километра/ скорост. Сменям трета предавка /щадя спирачките/ 
, за да убия скоростта.

- И ти мислиш, че това е достатъчно - повтарям аз. - Кажи, 
почувства ли духовната атмосфера на Гърция. Да оставим 
руините, музеите, па дори паметниците - от Праксителовите 
до сегашните. Бяхме ли с тебе на един театър, на една 
изложба, поне на едно кино? Свивахме се по палатките и 
Хамзето - турчето, се оказа най-добрият ни приятел. Знаеш 
ли как замечтах да се облека в костюм да си сложа връзка, 
че да отида поне на един ресторант - супер, та да погледам 
хора.

- Човек, като се връща от курорт, така му се иска да се 
облече. Стига е ходил гол. Нормално състояние.

- Знам, че е нормално. Но аз искам нещо повече да ти 
кажа. Мъчно ми е защото се почувствах унизен. В себе си 
унизен. Тази страна пращи от идеи. Боричкат се различни 
литературни течения. По всяко време нашумява някоя нова 
книга. Оспорват я, одобряват я. Или журналистиката им - 
един пише така, друг иначе, трети другояче. Има адвокати, 
има лекари, професори, писатели, артисти, интелектуалци. 
Видяхме ли поне един от тях. Не ги зърнахме даже. Така ми 
се искаше да вляза в Аеропага /впрочем той е в Атина/, да 
видя съдии и адвокати в тоги. Смятам, че тук тогите не са 
премахнати. Да чуя - някой да ми преведе - адвокатска или 
прокурорска реч. Или с нашего братя - журналиста. Някоя 
сензация, някой политически скандал. Видяхме ли нещо от 
това? Не.

- Всички туристи са така. Нали виждаш, че и у нас всички 
туристи се тикат у ЦУМ или най-много обикалят някой и друг 
музей.

- Знам, че е така, но това не е оправдание нито за тях, 
нито за мен.

- Вместо да бъдеш благодарен, че толкова неща видяхме,
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че толкова неща си купихме, ти пак си недоволен.
- Да така е. Това Маркс го е казал. Преди да помисли човек 

за идеи, култура, духовна храна, той трябва най-напред да 
напълни стомаха си. В случая действува обратното правило: 
„След като нахрани стомаха си човек, започва да мисли за 
духовната храна“.

- Значи ние след като си напълнихме стомасите, започнахме 
да мислим за духовната храна. Така ли?

- Да, точно така! А което е най-учудващо, че само за 15 
дни в Гърция, с това мизерно количество пари, което имахме, 
се нахранихме, облякохме и аз както виждаш почнах да се 
замислям за идеи, за духовна култура.

- Тогава стой си гладен, за да не ти се пъхат разни идеи 
и култура - пак ме контраверсира жена ми.

- Не казвай това, защото ще направя някой извод, гдето 
няма да е много политически издържан. По нашите еталони, 
разбира се.

Истина бе, че още на третия, на петия ден от престоя ни 
в Гърция аз напълно се бях адаптирал. Свикнах с нормалното 
/забележете: не казвам вече изобилие/ на хранителните 
продукти, на поносимите - от всички слоеве - парични доходи, 
на многообразието на пазаря. Стоки, гдето виждах по 
витрините, вече не ми правеха впечатление, чувствах как 
много от тях не са нужни на човека. „Боклуци“ - макар 
качествени и функционални, при това евтини. Та нали и ние 
купихме подобни излишества: електронни часовници, блузки 
и какви ли не други „глупости“.

А Алеко нищо материално не донесе от Америка. Колко 
изменчиво - пластично изменчиво - е човешкото съзнание. 
Само за 15 дни, пак повтарям, моето съзнание се преобрази. 
Просто забравих досегашната си реалност и свикнах с новата. 
Като че ли бях живял с години в днешна Гърция.

- Ще те видя сега в София - сопна ми се Антоанета - като 
тръгнеш да търсиш автомобилни гуми, или те пратя да
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купуваш тоалетна хартия. Тогава ще те видя какво ще умуваш.
Беше права! Вероятно бе почувствала, че за тези 15 дни 

аз се бях променил. Забравих си „тоталната“ беднотия и 
започнах да драскам за идеи, култура, елитаризъм, за духовно 
разнообразие.

- Духовно разнообразие? Че кой ще ти разреши - пак се 
намеси Антоанета. - Ние седим твърдо на марксистко- 
ленинския мироглед и моля те не поглеждай много-много 
към други идеи.

- С тебе не може да се говори - заключих аз и се заключих.
Бръмчахме вече по равното Серско поле. Преминала беше 

онази вълна, гдето ме бе държала последните дни в Солун. 
Пак станах реалист. По отношение реалностите у дома и по 
отношение тукашните - видими - реалности. Загложди ме 
отговора на онези въпроси, гдето си ги бях поставил след 
стъпването на Гръцка земя. Бай Христос - бащата на 
физкултурничето, ще ми отговори.

Пътят ни директно навлезе в окрайнините на Серес, минахме 
по улица „В. Василис“. физкултурничето, яздейки велосипед, 
ни махна с ръка. Пред дюкяна на баща му този път нямаше 
място за паркиране, аз продължих нататък - наляво, надясно, 
пак наляво и надясно. Големи сгради, големи магазини. Нима 
това е Серес, истинския Серес?

Най-сетне след множество криволичения намерихме 
местенце за паркиране пред кино „Таксис“.

Слизам от колата като замаян.
„Нима това е Серес, истинския Серес?“ Голям град, модерен 

град, може би два пъти по-голям и по-богат от Кавала. 
Модерни супермаркети, модерни кина, натъпкани витрини. 
Обърках се. Та нали само преди 14 дни аз видях старата 
/една от старите/ чаршия на този град, която ми заприлича 
на някогашна София, центъра на някогашна София - със 
златарските витрини, с магазините „О бон гу“! Как всичко 
е относително.
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Впрочем, както казах, аз бях вече свикнал и впечатлението 
не бе поразяващо. Не ме поразиха вече златарските витрини 
на модерните магазини, нито изобилието стоки в модерните 
супермаркети. Всъщност, какво се бе променило в Серес, в 
представата ми за Серес, от първата и втората ми среща с 
него, фактически нищо. Само „старото“ се бе преобразувало 
в нови форми. Но да се знае: съдържанието винаги има 
приоритет пред формата.

Тръгвам сам из улиците на Серес. Къде ли е гимназията, 
гдето в 1942 година учеше Гошо Асов. Къде ли са онези 
старите къщички, гдето отсядаха баща ми и майка ми, преди 
43 години, когато ги возеше Кольо Унчето „с големия камион“, 
както пише Свободка Бъчварова в „Литургия за Илинден“. 
Къде би могла да бъде фабриката за ядки на Костас и Елена, 
че днешния ден ни е „последен“. Какво да купя с последните 
си пари.

- Да, за Гошо Асов една запалка с гола мадама. За 
забравените приятели по една кутия цигари от най-евтините.

Уморен съм, безкрайно съм уморен.
Към един часа се довличам до бай Христос. Той пак е 

клекнал на тротоара, реже найлонови платна за събиране на 
маслини. Ръкувахме се сърдечно и ми подава сгъваем тръбен 
стол - от стоката си.

- Как прекарахте? Добре ли? Момчето ми сега ще се върне.
Бай Христос се води „бедняк“. Сочи ми грамадната къща 

пред схлупения му дюкян и казва:
- Целият този квартал е собственост на един доктор - 

лекар. Той е богаташът.
- И у нас едно време беше така. Лекарите и адвокатите 

бяха най-богатите хора. Сега са най-бедните.
- Казват, че у вас всичко било наопаки.
- Момчето ти учи в София, него питай. Вярно е, че у нас 

други са мерките. Кои са по-точни нека сега не спорим. Ха
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да не се захващаме на тази тема, че на политика ще избие.
Бай Христос не знае добре български и затова му е трудно 

да поддържа разговора. Все пак поставям му въпросите си.
- Много неща видях из Гърция не мога да си отговоря, 

първо кой купува тази стока, с която са препълнени магазините, 
че и твоят.

Бай Христос самодоволно се пъчи и ми показва стоката 
си, препълнил с нея тавана, мазетата, че даже и двора.

- Купуват хората. Особено жените. Всеки сезон, не - всеки 
месец, нова рокля, нови обувки. Купува се, яко се купува.

- Значи да си търговец в Гърция не е чак толкова лошо, 
така излиза.

- Е, - бай Христос е готов да започне да се оплаква /колко 
лесно е да се оплакваш/, но към въпроса аз съм подходил 
от друг аспект, така че не може да се оплаче. Освен ако - 
по „класови съображения“ - започне да се сравнява с оня 
богатия доктор, комуто е наемател.

- Не можах да си отговоря на въпроса къде отива онази 
стока - примерно бързо развалящата се - гдето не е могла 
да бъде продадена през деня и трябва да се хвърли. Значи 
замърсява се околната среда, нарушава се екологическото 
равновесие.

Бай Христос не можа да ми отговори на този въпрос. Може 
би не го разбра, в тази му „академична“ форма, може би не 
искаше да отговори, а може би не знаеше, защото не го 
засягаше.

Момчето на бай Христос не се появи. Поръчахме да ни 
дойде на гости в София и след като се разделихме сърдечно, 
нашият Спътник наново ни понесе.

Последният етап на нашето пътуване.
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