
С Алеко Константинов...

ЗАВРЪЩАНЕТО

Движим се към родна България. Най-хубавата страна, най- 
малката, най-жадуваната. Ние отдавна сме се пренастроили 
на тази вълна, но сега тя придобива релефни очертания. 
Мислят ли си за нас, че вече си пристигаме. „Къде да отседнем 
тази вечер?“ В Сандански при чичко Гърличко, или при Гошо 
Асов в Благоевград. „Ще се ровят ли митничарите по куфарите 
ни“. Какви ли ще заварим у дома. Въпроси, гдето могат да 
ти присвият сърцето.

- Ще спрем някъде към Струма. Искам да я гледам така 
широка и пълноводна.

Наистина намерихме такова местенце.
Пак вадим столовете, разпъваме походната масичка. 

Антоанета бърка из куфара да извади някоя консерва, реже 
домати за салата.

Отдолу лети една Жигула - български номер. Млада жена 
- сама в колата - спира, показва се през вратата и пита нещо. 
Тръгвам към нея, за да я чуя какво ни казва.

- Имате ли някакви проблеми - повтаря тя въпроса си.
- Не, нямаме! Вижте какво пише на фланелката ми „Но 

проблем“. Просто спряхме да обядваме.
- А ще мога ли да стигна до София до довечера.
- С тази мощна кола сигурно.
- Ами няма ли да ме забавят на границата? - вече четвърти 

въпрос.
- Не вярвам. Мина сезона на натовареност.
- Ами дали няма да ми конфискуват гумите. Купих си две 

стари гуми от Солун. Всъщност аз и за това бях тръгнала.
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- Не знам, но не вярвам. Защо пък да Ви ги конфискуват. 
Най-много да Ви вземат мито.

Гледам я една млада, енергична, но глуповатичка. Най- 
важното тръгнала сама по света. Тръгнала стари гуми да си 
купува.

- Вероятно Вие работите в някоя външнотърговска централа
- на свой ред питам.

- Как познахте?
Че кой друг българин в днешните времена може да си 

позволи лукса да пътува сам из чужбина, и то за ден-два. За 
мен е цело ходене до Божи гроб. При това сте сама. Браво, 
драго ми е, че се срещнахме.

Мощното Жигули запраши като светкавица.
- Брей чудеса. Виждаш ли съпруго какво значи еманципация. 

Тръгнала си жената сама гуми да си купува от чужбина. И 
това не и е проблем. Външна търговка. Обиколили са света 
тия тарикати, купуват си каквото си искат, ама после в 
България си траят като кютюци. Чула ли си някой от тях 
да каже нещо хубаво за капитализма. Все лошото казват.

- Да кажат нещо хубаво, че вече да не видят чужбина, така 
ли?

Казаното бе убедително. Изглежда, че много българи 
пътували по света правят така. Как ли ще се държим ние, 
като се върнем?

Пак запалваме машинката. Предстои ни важен пункт за 
преминаване - Митницата - гръцката и нашата.

Гърците ни погледнаха на две, на три.
Пред нашата митница се наредила опашка от поляци, 

половината с каравани. Кой от нас щеше да се разправя с 
митничарите? Разбира се, съпругата. Модерна, еманципирана, 
днешна жена, гдето може и железни врати да разбие.

- Представям ти възможността да излъжеш, че съпруга ти 
е възрастен, болен, инвалид, уморен. Кажи каквото искаш, 
аз не мърдам от кормилото.
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Антоанета се шмугна в опашката, разтика поляците, говори 
с този и онзи митничар и току идва:

- Надувай колата!
Литна машинката. Автомобилчето започна да подскача. 

Стъпило беше на познати родни пътища. На двадесет 
километра ни чакаше град Сандански. Пред бензиностанцията 
на града се беше наредила огромна опашка от стари, 
раздрънкани Москвичи, няколко Лади и две-три трабантчета 
като нашето. Позната родна картинка. „Мила картинка“, 
защото бе родна. Ние отново бяхме на родна земя, дишахме 
родния въздух, усещахме близостта на родния дом.

Оттатък гара Пирин ни заваля дъжд. Слязох, сложих 
чистачките и си облякох якето. Свършила се беше нашата 
почивка, нашето чудесно преживяване в слънчева Елада.

Оттатък гара Пирин и измръзнахме. А оттатък Симитли 
тъмнината така се сгъсти и дъждът яко заплющя: че даже 
и нещо като мъгла се спусна. Октомври - първите дни на 
октомври.

Ние бяхме се отказали да нощуваме в Сандански, като този 
път се срещнем с Гошо Асов. Успяхме и това мероприятие 
да осъществим.

Някъде към девет часа на следващия ден едва сдържащи 
нервното си напрежение поехме по последния етап на нашето 
пътешествие.
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